‘Fantastisch dat mensen,
jong en oud, kennis hebben
kunnen maken met de
nieuwste ontwikkelingen.’
Koos Wiersma, burgemeester De Marne
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Tijdens een bijeenkomst over ambachten in Bulgarije raakte ik
geïnspireerd. Daar hoorde ik over de leegloop en krimp, vanwege
gebrek aan werkgelegenheid. Bulgarije staat bekend om de brede
kennis van houtbewerking en bosbeheer. Er zijn nog steeds opleidingen waar men de ambacht en vakkennis leert waar men trots
op is, maar er is helaas nauwelijks vraag naar deze vaklieden.
Wanneer je om je heen kijkt zie je echter overal nieuwe gebouwen
met kozijnen van kunststof.

Goede gesprekken en presentaties voor een divers en geïnteres-

Toen viel het kwartje. Wanneer je vraag en aanbod aan elkaar

seerd publiek; het was een geslaagde dag. We hebben gemerkt

koppelt, zorgt dit voor een weer draaiende lokale economie.

dat het onderwerp leeft bij beleidsmakers, ondernemers,

Met dit als voorbeeld heb ik de krimp in de gemeente De Marne

docenten, scholieren en ontwerpers; de dochter van een visser

bekeken. Daar waar ik nu twaalf jaar met veel plezier woon.

zag mogelijkheden voor de 3D-printer op de boot om onderdelen
te printen. De kinderen hebben mooie tekeningen gemaakt van
een school van de toekomst. Er wordt gekeken naar een toepas-

Tijdens een informeel gesprek aan tafel
met Koos Wiersma, Ellen Kiewiet en
enkele ondernemers uit de omgeving in
Roode Haan, spraken we over kansen in
de regio. Daar vertelde ik over hoe vraag
en aanbod hierin een belangrijke rol kan
spelen en dat wij rondom dit thema
projecten organiseren met design en
maakindustrie als uitgangspunt. Daarna
hebben we gezamenlijk de opdracht
geformuleerd: Hoe kunnen we de kennis,
het talent, materiaal en de ruimte in de
gemeente de Marne benutten om te
komen tot lokale duurzame productieketens voor de regio.

Studenten van de Hanzehogeschool,
minor consumentengedrag 3.0, onderzochten hoe de mensen leefbaarheid in
De Marne ervaren en wat hun wensen zijn.
Een van de conclusies is dat sociale
cohesie van groot belang is!

sing van olifantsgras voor fietspaden bij het Lauwersmeergebied

We zijn met boeren en vissers in gesprek
gegaan en hebben ze betrokken bij de
keten.

passend af met het verhaal over gezonde grond en hoe belangrijk
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De sprekers hadden aansprekende verhalen en voorbeelden voor
het publiek, waardoor het idee ging leven. Theo Mulder sloot het
een duurzame keten hiervoor is.

In samenwerking met de bibliotheek in
Leens hebben we een tentoonstelling
georganiseerd waarin we de resultaten
konden tonen, gecombineerd met een
lezing van de ontwerpers en een 3D-print
workshop voor jong en oud.
Kortom, we hebben veel geleerd onderweg waardoor we tot nieuwe inzichten en
innovatieve concepten zijn gekomen.
Door het verbinden van álle schakels in de
keten, hebben we de mensen en betrokken
en heeft zich een gemeenschap gevormd,
waaruit kansen in de regio kunnen worden
ontwikkeld. Deze kansen zijn dat er extra
inkomensstromen gaan ontstaan voor
boeren en vissers, waardoor er werkgelegenheid ontstaat en het woord krimp niet
meer van toepassing is.

Technische ontwikkelingen gaan razend snel. Vanaf eind achttiende eeuw, het begin van de industriële revolutie, wordt nu gesproken
van de vierde fase daarin. Waar de eerste drie industriële revoluties
In de regio is veel materiaal, kennis en talent aanwezig. Is het
wel nodig dat we zo veel importeren? Kunnen we de grondstoffen niet zelf verbouwen? Kunnen we de materialen en producten

te maken hebben met vooruitgang op technologisch gebied, heeft
de huidige vorm betrekking op het combineren van de fysieke,
biologische en digitale wereld.

niet zelf maken? Met mensen die nog weten hoe je dat vroeger
deed én met hen die kunnen spelen met het nieuwe digitale
gereedschap. Dan kunnen we in de regio blijven wonen en werken
met materialen waarmee we onze huizen, bedrijven en scholen

Het onderzoek
Vijf productontwerpers hebben onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden van lokale
gewassen en materialen in de regio.
Ze hebben de schoonheid van dit gebied
ontdekt en dit als inspiratie gebruikt voor
het ontwikkelen van unieke producten.
Twee ontwerpers zijn door dit project een
samenwerking begonnen onder de naam
‘Volop’ en ontwikkelen een label rondom
de duurzame lokale productieketen.
We hebben samengewerkt met het
Hogeland College en leerlingen en docenten
in contact gebracht met de 21e eeuw
vaardigheden als digitale fabricage.
Leerlingen zijn geïnspireerd geraakt door
deze nieuwe techniek en hebben ontdekt
hoe dit een rol kan spelen in hun eigen
toekomst in de regio. Hieruit is een plan
ontwikkeld. We bouwen gezamenlijk een
grote 3D-printer en de diverse processen
(ontwerp, wiskunde, elektro, bouw,
communicatie en scheikunde voor het
maken van het filament) verwerken we
in het curriculum van de verschillende
vakken.

met Frank Bucher van Xiriton.

kunnen inrichten. En wanneer we de spullen niet meer nodig
hebben, kunnen ze worden hergebruikt of weer de grond in.
In opdracht van de gemeente De Marne is
in september 2016 gestart met het
project ‘We gaan het meemaken’. We
onderzoeken de mogelijkheden van lokale
gewassen, materialen, kennis, talent en
vraag, om te komen tot lokale duurzame
productieketens voor de regio. We
koppelen de lokale maakindustrie aan
We hebben bij verschillende partijen in de
regio onze visie geïntroduceerd en
getoetst of het past zoals we vooraf
hoopten. Ja is het antwoord. Men wil
meer. Er zijn al enkele partijen, ook buiten
de regio in Noord-Groningen die willen
aanhaken. Het betekent niet dat we er
zijn. Dit betekent dat we nu een goede
basis hebben waarop we kunnen bouwen.
We doen het niet alleen. Samen gaan we
het meemaken!
Eileen Blackmore, House of Design

21e eeuw vaardigheden als digitale
fabricage, waardoor we tot nieuwe
inzichten en innovatie komen.
Jongeren inspireren we met deze nieuwe
technieken, door ze te laten ontdekken
hoe deze een rol kunnen spelen in hun
eigen toekomst in de regio. Doe je mee?

‘We onderzoeken de
mogelijkheden van lokale gewassen,
materialen, kennis, talent...’

Waar de eerste drie fasen vooral de
beperkingen van de menselijke spierkracht
te lijf gingen, richt de huidige ontwikkeling
zich op de beperkingen van de menselijke
denkkracht. Door de snelle technologische
ontwikkelingen (digitalisering van bijna
alles) zal heel veel veranderen.
Machines zullen slim leren samenwerken
en wij zullen moeten leren om slim samen
te werken met machines.
Dat lijkt complex, maar zeker is dat
nieuwe ontwikkelingen ook sterk zullen
bijdragen aan een meer duurzame wereld.
In het verantwoord (her)gebruik van
grondstoffen en energie liggen enorme
kansen. Die nieuwe kansen gaan zonder
twijfel aangegrepen worden.
Bijzonder enthousiast ben ik dan ook over
het initiatief ‘We gaan het mee maken’.
Fantastisch dat in De Marne mensen,
jong en oud, door het project kennis
hebben kunnen maken met de nieuwste
ontwikkelingen. Er is getoond hoe met
3D printers onderdelen of producten die
nu vaak nog uit China komen, voortaan

lokaal geproduceerd kunnen worden.
En prachtig natuurlijk dat deze nieuwe
technologie mogelijk maakt dat gewassen
of restgrondstoffen die uit de eigen regio
komen, gebruikt kunnen worden.
Door het project is men zich meer bewust
geworden van de nieuwe 21e eeuw techniek.
Geweldig dat het initiatief voor het project
ontstaan is vanuit actieve betrokkenheid
van onze inwoners.
Met veel geestdrift, kennis en kunde heeft
Eileen Blackmore inwoners van De Marne
enthousiast gemaakt. Wetenschappers,
ondernemers en scholieren, boeren en
vissers en nog vele anderen zijn bij het
project actief aan de slag geweest en dat
heeft al een paar mooie aansprekende
resultaten opgeleverd. U kunt de verhalen
erover lezen in dit magazine.
Nieuwe kansen benutten! In De Marne, en
straks in Het Hogeland. We gaan het
zeker meemaken!
Koos Wiersma, burgemeester De Marne
House of Design
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Melle Koot ontwerpt interieurs, unieke meubelstukken en

Aangetrokken door de zee zijn we gaan struinen op de dijk, het

interieurobjecten voor bedrijven, beurzen en particulieren.

wad. In de haven kregen we mossel- en oesterschelpen, deze

‘Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden is als een feestje.

hebben we vermalen en gemengd.

Er vervolgens een nieuw product mee maken is nog leuker!’

Onze zoektocht is geland in mogelijkheden met zeewier, een

Voor het project ‘We gaan het meemaken’ onderzoekt hij de

prachtige potentiële grondstof, waar nog weinig mee wordt gedaan.

materialen olifantsgras en zeewier.

De grondstof is rijk aan mineralen en heeft ook lijmende eigenschappen waardoor het een basismateriaal voor bioplastic is.

Ontwerpers aan het woord
Om deze eigenschappen te laten zien willen
we er een plantenpotje mee maken.
Dit potje wordt met plant en al meegepoot
en fungeert als compost voor het plantje.
Iets wat we in Nederland nog niet doen is
zeewier kweken, dat kan vrij van landbouwgrond op zee of in een basin.
We hebben een veel voorkomend soort
zeewier op de wadden gebruikt: bruin
zeewier (macrocystis integrifolia) en kleine
zee-eik (fucus spiralis).

Voor de realisatie van het plantenpotje,
en andere ideeën, hebben we meer kennis
nodig over hoe zeewier tot een bruikbare
grondstof gemaakt kan worden, een
zeewierkwekerij, een mal voor de potjes,
een plek en gereedschap voor de productie en partners om dit project van de
grond te krijgen.
Materiaalonderzoek
Door gemalen zeewier te koken met
Maizena en te mengen met azijn ontstaat
er een substantie die hard wordt bij
afkoelen.
Plantenpotje
Deze potjes gemaakt van zeewier geoogst
uit de Waddenzee wordt met plant en al
meegepoot en fungeren als compost voor
het plantje.

Waarom doe je mee aan ‘We gaan het
meemaken’?
‘Omdat dit onderzoek breed gedragen
wordt, geloof ik dat de uitkomsten ook
daadwerkelijk verder ontwikkeld kunnen
worden. En ik vind het ook erg leuk om in
een team van ontwerpers te werken.’
Welk materiaal ga je onderzoeken?
’Zeewier en olifantsgras.’
Waarom de keuze voor dat materiaal?
‘Deze planten hebben de potentie om een
alternatief te zijn voor op aardolie
geproduceerde producten.’
Heb je een favoriete plek in de Marne?
‘De dijk.’

Wat betekent die plek voor je?
‘Uitzicht op de Waddenzee.’
Wat hoop je te bereiken de komende
maanden?
‘Realisatie van een bouwsteen om
bijvoorbeeld een loods mee te kunnen
bouwen.
Deze bouwsteen is een vergroting van de
Nockstone, uitgevoerd met lokale
materialen zoals olifantsgras of bijvoorbeeld kalk uit schelpen.
Vroeger stond er een fabriek in Zoutkamp
die kalk uit schelpen won.
Ik hoop dat we met ons onderzoek een
nieuwe impuls kunnen geven aan de
ontwikkeling van een biobased industrie
in de regio.’

‘Deze planten hebben
de potentie om een duurzaam
alternatief te zijn.’

–– KO RT B E R I C H T ––

Toekomst
We gaan verder de mogelijkheden met
zeewier onderzoeken om verder te
ontwerpen met zeewier.
Zeewierkwekerij in de Marne
Iets wat we in Nederland nog niet doen is
zeewier kweken, dat kan vrij van landbouwgrond op zee of in een bassin.
In Zanzibar word er zeewier gekweekt
door middel van stokken met daar tussen
lijnen gespannen waar het zeewier aan
groeit, bij laagwater wordt er gewerkt.

Studenten Hanzehogeschool presenteren onderzoek
naar leefbaarheid in De Marne
Vijf studenten van de ‘De Minor Consumentengedrag 3.0’ geven ons
vandaag inzicht in hoe de mensen leefbaarheid in De Marne ervaren en
wat hun wensen zijn. Een van de conclusies is in ieder geval dat
sociale cohesie van groot belang is. We gaan ons verdiepen in hun verslag!

–– KO RT B E R I C H T ––

Zeewier kringloop

3D-printen in Zoutkamp
Talenten ontdekten hun talenten in de
haven van Zoutkamp tijdens de Pinksterfeesten.
We stonden er samen met FryskLab.
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‘Potjes van zeewier, geoogst uit
de Waddenzee, fungeren als
compost voor het plantje’

House of Design
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In Groningen kleuren in april of mei de velden goud en geel van
het koolzaad dat in bloei staat. Het koolzaad wordt gewonnen
voor de olie en de stengels worden gekneusd tot kleine stukken
en worden gedroogd tot stro. Dit stro wordt gebruikt in de stal.
Tot nu toe maak ik meubels van bamboe vanwege de snelle groei
en hardheid. Nu ben ik op zoek naar een lokaal gewas dat snel
groeit of een restproduct is van de landbouw dat ik kan gebruiken
als plaatmateriaal voor tafels, stoelen en kasten. Zo ben ik bij de
stengels van koolzaad gekomen, omdat het lange stengels heeft
en de bast zeer hard is. De kern is sponsachtig. Het stro bevat
olie, suiker en vezels.

Ontwerpers aan het woord

Paul Bloemers is ontwerper, meubelmaker en ondernemer.
Hij is altijd gefascineerd geweest door vormen in de brede zin.
– –BERICHT UIT MEI 2020––

School in Leens ingericht met lokaal materiaal
De nieuwe school in Leens krijgt een
bijzondere inrichting. De meubels zijn
lokaal geproduceerd en gemaakt van
lokaal materiaal als hout en hennep.
De 3D-geprinte tussenstukken in de
verstelbare stoelen en tafels zijn van
filament van koolzaadstengels. Op het
schoolplein staan enkele bankjes van
lokaal ontwikkeld terrazzo. En binnenkort wordt er ook een school-T-shirt

gemaakt van algen uit de waddenzee.
Schooldirecteur Wilma Mooimaker: ‘We
zijn erg blij dat dit is gelukt. We willen
graag de lokale economie gebruiken en
vinden het belangrijk dat de scholieren
zien wat er allemaal kan in de regio.’
De school wordt deze zomer opgeleverd
en zal klaar zijn voor gebruik voor het
nieuwe schooljaar in september 2020.

Als kind was hij al op zoek naar nieuwe vormen, maar in een
functionele context. ‘Ik heb mij altijd verbaasd over de lelijkheid
van veel functionele ontwerpen.’ Later is de liefde voor mooie
materialen erbij gekomen. ‘Ik werk vooral met bamboe.
Plantkundig gezien is dat een gras. In vijf jaar groeit het tot
35 meter hoogte. Een bamboeplantage levert per jaar veel meer
‘hout’ op dan een bos. En het zet navenant meer CO2 om in zuur-

Onderzoek
Het eerste onderzoek heeft uitgewezen dat
deze stengels vrijwel geen lijm opnemen
tijdens het persen, zoals bijvoorbeeld
hout en bamboe dat doen. Daarvoor is de
huid te taai. Bij de geperste delen is de lijm
nog vochtig, ook nadat deze 24 uur in de
klemmen heeft gezeten. Dit geldt voor alle
lijmen en plastics waarbij het uitharden
geschiedt door vochtverlies. En het geldt
ook als je van de stengels stukjes maakt
van ongeveer 2 mm groot.
Wat wel succesvol bleek is het persen in
een vorm met een 2-componenten hars
met deze kleine stukjes. Nadeel is wel dat
de traditionele epoxy niet hergebruikt kan
worden. De gerealiseerde proefjes zijn
geperst met een zogenaamde biohars.
“Ik wacht nog tot de nieuwe oogst, dan ga
ik proeven doen met de gehele stengel.
Het persen van stukjes stro met een
lengte van ongeveer 15 cm kost zeer veel
kracht, dus ik voorzie dat het persen met
de gehele stengel zware mechanische
persen nodig heeft. Ook het snijden of
walsen van koolzaadstengels moet met
professionele apparatuur gebeuren.
Daarnaast onderzoek ik of biohars bij
deze persing mogelijk zijn.”

Mogelijkheden
Het is goed mogelijk om plaatmateriaal te
maken van koolzaadstro. De aanwezigheid
van olie zorgt enerzijds voor een duurzaam
product anderzijds moet er wel aandacht
besteed worden aan de brandgevoeligheid
van het materiaal. Ook liggen er kansen om
bijvoorbeeld isolatiemateriaal te maken.
Dit zou in een vervolgonderzoek verder uitgelicht en geïmplementeerd kunnen worden.
Verder
Wanneer er persen of walsen in de Marne
aanwezig zouden zijn, kun je eventuele
opdrachten uit de Marne realiseren zoals
bijvoorbeeld het vervaardigen van tafel
bladen van koolzaad stengels. Of het
vervaardigen van kleine gebruiksobjecten.
Daarnaast wil ik samenwerken met diverse
opleidingen om te onderzoeken of je
koolzaad in poedervorm als grondstof kan
dienen voor een PLA (bioplastic) waarmee
je kunt 3D printen of als granulaat kan
vormen tot bijvoorbeeld kuipstoelen.
3D
Voor verbindingen in meubels heb ik
enkele proeven gedaan met 3D geprinte
koppelingen welke kunnen helpen bij het
gemakkelijk verhogen of verlagen van de
tafel. Dit principe kan worden toegepast
in meegroei-meubelen voor scholen.

stof. Bamboe is gewoon een heel duurzaam materiaal.’

‘Ik werk vooral met bamboe.
Plantkundig gezien is dat een gras.
In vijf jaar tijd groeit
het tot 35 meter hoogte.’
Waarom doe je mee aan ‘We gaan het
meemaken’?
‘In de jaren dat ik met allerlei soorten
hout werkte begon ik mij zorgen te maken
over de gevolgen ervan. Je vernietigt een
boom van minimaal 40 jaar om daar iets
‘moois’ van te maken. Daarom ben ik met
andere materialen gaan werken. Ik wil
onderzoeken of het mogelijk is om
plaatmateriaal te creëren met een
positieve footprint.’
Welk materiaal ga je onderzoeken?
‘Eileen Blackmore van House of Design
heeft mij op het idee gebracht om met
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koolzaadstengels te gaan werken. Dit
eventueel aangevuld met klaver.’
Waarom dit materiaal?
‘Het materiaal spreekt me aan en is
geschikt voor plaatmateriaal.’
Wat hoop je te kunnen bereiken de
komende maanden?
‘In eerste instantie ga ik testen doen met
dit materiaal. Ik zoek nu naar een plek
met faciliteiten om dit op te zetten.’

‘Het is goed mogelijk om
plaatmateriaal te maken
van koolzaadstro.’

Heb je een favoriete plek in de Marne?
‘Niet echt. Ik ben liever in de stad.’
House of Design
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Simone Larabi is interieurarchitect en productontwerper.
Ze volgde de opleiding interieurarchitectuur aan Academie
Minerva in Groningen. Haar ontwerpen zijn vaak toegespitst op
de (natuurlijke) omgeving van een project en vertellen dan ook
een specifiek maatschappelijk verhaal. Door het (her)gebruik van
duurzame en natuurlijke materialen krijgen oude tradities en
ambachten nieuwe betekenis.

Ontwerpers aan het woord

Waarom doe je mee aan ‘We gaan het
meemaken’?
Ik streef naar een samenkomst van lokale
(ambachtelijke) kennis uit het verleden
met duurzame (moderne) innovatie.
Dan ontstaan nieuwe mogelijkheden:
materialen kunnen worden hergebruikt,
weer de grond in. Dat is een uitdaging
waar ik onderdeel van wil zijn. En een
uitdaging waar de inspirerende regio
De Marne zich uitstekend voor leent.
Welk materiaal ga je onderzoeken?
Vlas en hennep: het zijn twee van de
oudste en historisch veel gebruikte
cultuurgewassen van Nederland. Ooit
werden linnen, canvas, zeildoek en touw
hiervan gemaakt. Totdat deze gewassen
in de twintigste eeuw werden verdrongen
door goedkopere geïmporteerde alternatieven, en later door synthetische vezels.
Waarom de keuze voor dat materiaal?
Beide gewassen zijn om een veelvoud aan
redenen interessant om op grote schaal
te gaan verbouwen. Een belangrijk aspect
betreft onder meer de duurzame groei en
teelt: de planten zijn snelgroeiend en
gedijen op alle bodemtypes. Hoewel
vruchtbare kleigrond, zoals in de Marne,
de voorkeur geeft. Daarnaast zijn nieuwe
toepassingen op het gebied van hennepen vlasvezel, zoals de ontwikkeling van
nieuwe manieren om te oogsten en te
verwerken, uitermate interessant en in
potentie waardevol.

Wat hoop je te kunnen bereiken de
komende maanden?
Het staat buiten kijf dat er opnieuw
aandacht is voor vezelgewassen. Voorop
staat dat we regionale kennis omvormen
tot lokale duurzame productieketens voor
de regio. Dat doen we door een functionele
koppeling te maken tussen de materiaal
eigenschappen van hennep: het isolerend
vermogen, de sterkte van de vezels en de
lage dichtheid in combinatie met chitine
als bindmiddel. Dat is de perfecte basis
voor een duurzaam bouwmateriaal,
namelijk wandpanelen als dan niet met
akoestische, isolerende of esthetische
werking.

Hennep is één van de oudste en historisch veelgebruikte cultuurgewassen van Nederland. Ooit werden canvas, zeildoek en touw
hiervan gemaakt. Totdat dit gewas in de twintigste eeuw werd
verdrongen door goedkopere geïmporteerde alternatieven, en
later door synthetische vezels. De hennepplant heeft meerdere
interessante elementen, niet alleen de vezel is uitermate bruikbaar, ook het houtachtige materiaal van de stengel en de olie die
de plant bevat bieden tal van mogelijkheden.

Heb je een favoriete plek in De Marne?
Het grootschalige open wierdenlandschap
is wonderschoon, met markante kwelderwallen, statige akkerbouwbedrijven,
vruchtbare kleigrond, weidse uitzichten en
slingerende maren. Het landschap heeft
door ontwatering en ruilverkaveling een
uniform karakter gekregen. Dát maakt de
regio voor mij in totaliteit zo aantrekkelijk:
je kan het een niet los zien van het ander.
Wat betekent die plek voor je?
De Marne is een plek van natuurlijke
schoonheid. Een plek die nog niet is
aangetast door het stedelijk denken.
Qua geografie is het een groot spektakel
van lijnen, structuren en patronen in een
open landschap. Met de herkenbare
gewassen, regionale grondstoffen en de
oude ambachten. De Marne biedt
daarom letterlijk (en figuurlijk) ruimte
voor inspiratie.

‘Qua geografie is De Marne een groot
spektakel van lijnen, structuren en
patronen in een open landschap.’

– – B E R I C H T U I T N OV E M B E R 2019– –

Restaurant enthousiast over henneppanelen
Restaurant ‘Eet lekker’ in Leens is erg
enthousiast over de panelen die
ontwerper Simone Larabi heeft gemaakt
om de akoestiek te verbeteren.

Chitine
De regio staat vandaag de dag nog steeds
bekend vanwege de garnalenhandel. Daar
waar de garnalen vroeger bij de mensen
thuis met de hand werden gepeld, gebeurd
dit tegenwoordig met ultramoderne
machines. Resulterend in een enorme
hoeveelheid garnalenpel. Deze schillen
bevatten chitine, een biopolymeer dat
zorgt voor de stevigheid van de pantsers
en heeft nog meer interessante chemische
eigenschappen, die allerlei toepassingsmogelijkheden bieden.
De Marne
De inspirerende regio de Marne heeft een
rijke historie en biedt veel kansen voor de
toekomst. Het Noordelijke gedeelte dat
zich aan de Noordzee bevindt stond ooit
bekend om de handel en visserij. Wat daar
van over is gebleven is de vruchtbare
zandige kleigrond welke bijzonder geschikt
is om allerlei bruikbare grondstoffen op te
verbouwen, zoals hennep.
Kennis
Door contact te leggen met garnalenhandel
Telson te Lauwersoog hebben we de
nodige informatie en materiaal kunnen
verkrijgen op het gebied van chitine.
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Telson houdt zich al geruime tijd bezig
met de ontwikkeling van chitine in
samenwerking met lokale MKB bedrijven
en kennisinstellingen. Kennis op het
gebied van hennep vonden we iets buiten
de regio in Oude Pekela bij HempFlax. Zij
houden zich bezig met de productie van
hennep en vlas en de verwerking van deze
hernieuwbare grondstoffen tot half
fabrikaten en eindproducten. Er worden
voortdurend nieuwe toepassingen van
industriële hennep ontwikkeld.

De panelen zijn gemaakt van hennep met
chitine, tonen de lijnen van de provincie
Groningen en zijn op verschillende
plekken in de ruimte opgehangen.
‘De panelen zijn niet alleen functioneel,
maar ook mooi om te zien.’ - aldus de
enthousiaste restauranthouder.

Vraag aan de regio
De vruchtbare grond leent zich uitermate
voor het verbouwen van onze basisgrondstof hennep. Het verwerken van deze
grondstof tot eindproduct zou regionaal
kunnen gebeuren, waardoor een duurzaam
bouwmateriaal ontwikkeld kan worden.
Door de vraag uit de regionale bouw
wereld te inventariseren kunnen we in
de toekomst streven naar duurzame
bouwmiddelen met een regionale
identiteit, zowel productietechnisch als
esthetisch.
De komende tijd gaan we opzoek naar
de behoefte uit de regio en streven naar
voorbeeld projecten in de nabije toekomst.
House of Design
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Eén van de meest bekende streekeigen producten van Groningen
is de Groninger klei. Er bestaat een eeuwenoude cultuur van de
verwerking van deze klei in gebruiksvoorwerpen als vazen en
kruiken. Nadat het maken van bakstenen door de Romeinen in
onze streek was geïntroduceerd is het door kloosterlingen vanaf
de 12e eeuw in grote mate toegepast met de productie van de
zogenaamde kloostermoppen, en het gebruik ervan in de bouw
van Romaanse kerken en kloosters.

‘Het heeft ons geïnspireerd om streekeigen
grondstoffen te gebruiken als basisvulling
voor een echte Groninger terrazzo.’
Made in de Marne
Streekeigen ontwerpen kunnen bij uitstek
bijdragen aan de bewustwording van de
kwaliteit en schoonheid van Groningen.
Al eeuwenlang werken de bewoners van
deze streek op en met het land, datgene
benuttend wat in de directe omgeving
voorhanden is.
De huidige trend bij consumenten en
inwoners toont een vernieuwde belangstelling voor deze directe, lokale keten.

Ontwerpers aan het woord

Wij gaan ons materiaalonderzoek
voortzetten in het ontwerpen van design
producten en woonaccessoires gemaakt
met (her)winbare materialen en grondstoffen uit de regio.
Daarnaast zullen we ons richten op het
ontwikkelen van duurzame objecten in
de publieke ruimte, bijvoorbeeld straatmeubilair en openbare kunstwerken.

Gerard de Hoop is productontwerper. Hij studeerde architectonische vormgeving en interieurarchitectuur aan kunstacademie
Minerva in Groningen. Zijn producten zijn het resultaat van een
constant zoeken naar innovatie en verrassing op het gebied van
functionele producten. Werkend op de grenzen van het technisch
mogelijke, ontstaat er een zekere spanning in zijn werk. Het is
zijn ambitie om unieke producten te ontwerpen die de elementen
eenvoud, verrassing en veelzijdigheid combineren. Elementaire
geometrische vormen spelen hierin een belangrijke rol.
Volken de Vlas is productontwerper. Hij studeerde autonome

Gerard en Volken werken samen aan
het materiaalonderzoek voor ‘We gaan het
meemaken’.
Waarom doen jullie mee aan ‘We gaan het
meemaken?’
Met dit project krijgen we de kans om
een interessant materiaalonderzoek op
te starten en meteen toe te werken naar
een concreet product. De transitie naar een
volhoudbare samenleving is in volle gang
en het is een uitgelezen kans om in een
bestaande lokale economie als ontwerper
een schakel te worden in de keten van
grondstof-ontwerp-productie-afzet, en
dat allemaal op basis van duurzame
uitgangspunten en innovatieve uitdagingen.

Wat hopen jullie te kunnen bereiken de
komende maanden?
We willen een recept/procedé ontwikkelen
voor/met een goed inzetbaar basismateriaal. In kleine vorm willen we daarmee
de eerste prototypes realiseren van
verkoopbare producten in de vorm van
een serie unieke streekeigen souvenirs.

We willen in de productie intensief samenwerken met vakmensen en ambachts
lieden in de streek en hierbij de hele
keten betrekken; alle componenten zijn
dichtbij voorhanden. We zien veel ruimte
voor leer-werktrajecten voor (jonge)
werklozen, mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt en reïntegratietrajecten.
Groninger terrazzo
Oorspronkelijk is terrazzo ontstaan in
Venetië en bestond het uit een mix van
marmerscherven (afval uit de groeve) en

klei. Hiermee werden de terrassen en
vloeren van huizen en kerken verhard.
Door het slijten van de oppervlakte
verscheen de typische tekening van de
scherven aan de oppervlakte. In de loop
van de tijd is deze techniek verfijnd en
doorontwikkeld tot de huidige vorm van
terrazzo, waarbij het een luxeproduct is
geworden. Oorspronkelijk is het dus echter
een mengsel van klei met afvalscherven.
In traditioneel terrazzo kan dat naast
marmer ook glas, kwarts of graniet zijn.
Het heeft ons geïnspireerd om typisch
streekeigen grondstoffen te gebruiken als
basisvulling voor het maken van een
echte Groninger terrazzo. We hebben
gezocht naar harde materiaalsoorten die
in onze streek voorhanden zijn.
Zeeschelpen blijken een mooie eerste
kandidaat, een grondstof die veel in de
Waddenzee wordt gewonnen. Door de
zeeschelpen te mengen met (gekleurd)
beton ontstaat een prachtige herkenbare
tekening van kleine sikkelvormige
elementen.
Een mooie tweede kandidaat is uiteraard
gebakken Groninger klei. Door oude
bakstenen te vermalen ontstaan korrels
van verschillende dikte. De typisch rode
kleur levert een prachtig streekeigen
terrazzo op. Op dit moment ontwikkelen we
de eerste toepassingen met dit materiaal.

kunst aan kunstacademie Minerva in Groningen. Zijn producten
zijn doordacht in materiaal, met inventieve oplossingen voor
verbindingen en afwerking. Zijn werk typeert zicht door logische

Daarnaast willen we in grote vorm
toewerken naar kleine architectonische
bouwwerken die een bepaalde functie
krijgen in het landschap, bijvoorbeeld als
trekkershut of rustplekken voor fietsers
en wandelaars.

en duurzame oplossingen, passende techniek voor een optimale
productie en hoogwaardige afwerking van de ontwerpen. Een
mix van ambacht en innovatie.

‘Een bepaalde verbondenheid,
het noorderling zijn’.
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Welk materiaal gaan jullie onderzoeken?
De streekeigen materialen die ons aanspreken zijn de meest elementaire basismaterialen die in de Marne voorhanden
zijn: schelpen, klei, zand, visafval, vezels
van gewassen, hout.

Hebben jullie een favoriete plek in De
Marne?
De Marne heeft bijzonder veel charme.
De oude wierden met historische kerken,
de weidsheid langs de kuststreek, het op
de dijk over de geschakeerde velden en
kwelders uitkijken, de uitgestrektheid van
het Lauwersmeergebied, de bedrijvigheid
van de vissershaven.

Waarom de keuze voor dat materiaal?
Het is eenvoudig te verwerken met het
oog op latere productie in een eenvoudige
productie keten in de Marne, het materiaal
is in de streek beschikbaar.

Wat betekent die plek voor jullie?
Het gevoel van ruimte, rust. Mogelijk
heden. De ruwe elementen en de bijzondere historie van de streek. Een bepaalde
verbondenheid, het noorderling zijn.

–– KO R T B E R I C H T – –

– – B E R I C H T U I T A P R I L 2019– –

Slimme bank langs fietspad levert duurzaam opgewekte stroom

Serie oplaadbankjes geplaatst in provincie Groningen

Volken de Vlas en Gerard de Hoop
hebben een ontwerp gemaakt voor een
oplaadbankje voor de provincie Groningen. Het bankje is een oplaadpunt voor
elektrische fietsen en wordt getoond
bij de opening in april. Het werken met
lokale materialen was nu door de korte
werkperiode nog niet mogelijk. Dit zal
wel worden onderzocht voor toekomstige
ontwerpen voor de provincie.

De provincie Groningen heeft samen
met de ontwerpers Gerard de Hoop en
Volken de Vlas (samen VOLOP) een serie
bankjes ontwikkeld waar fietsers hun
e-bike kunnen opladen. Het bankje
is gemaakt van terrazzo van lokale
materialen, waaronder baksteen
van gesloopte boerderijen, schelpen
en zand. De bankjes staan op
verschillende plekken in de provincie.
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House of Design heeft voorgaande jaren onderzocht hoe we

Samen met Het Hogeland College in Wehe-den Hoorn pakken

de productieketen kunnen verduurzamen en wat er voor nodig

we de 3D-educatie in de regio op. In het afgelopen schooljaar

is om dit ook realistisch te maken. Per schakel hebben we

gaven we verschillende workshops aan docenten en scholieren.

projecten opgezet, deze komen nu samen.
De schakels die worden verbonden zijn: materiaal, onderzoek,

Met de 3D-educatie willen we jongeren inspireren met nieuwe

educatie, ontwerp, markt en hergebruik.

technieken en ze te laten ontdekken hoe deze een rol kunnen
spelen in hun eigen toekomst in de regio.
De 3D-printer zien we als schakel in de lokale keten. Je kunt er
onderdelen mee printen of verpakkingen mee maken.

Ontwerper
In onze benadering van de keten zetten
we de ontwerper centraal. Een ontwerper
maakt keuzes tijdens het ontwerpproces
van een product: het onderwerp, concept,
het bijbehorende materiaal en welke
techniek nodig is. Hij doet onderzoek en
kiest partners. Hiermee creëert hij een
eigen productieketen.
Materiaal
Duurzaam materiaal kan gemaakt worden
van lokale hernieuwbare gewassen.
Als er vraag komt naar deze gewassen,
resulteert dit in een extra of nieuw verdienmodel voor boeren.
Wanneer boeren meerdere gewassen
verbouwen leidt dit tot biodiversiteit,
hetgeen momenteel erg nodig is voor
welzijn mens en dier.

Reactie Hogeland College Wehe-den
Hoorn op het project ‘We gaan het
meemaken’

Onderzoek
Om plaatmateriaal of bio-granulaten te
maken van de gewassen is onderzoek en
kennis nodig. Een deel van de kennis om de
gewassen te verbouwen of vervaardigen
leren we van de oude ambachten.
Voor de nieuwe hernieuwbare materialen,
zoals bioplastics, werken we samen met
kennisinstellingen die onderzoek doen en
proeven maken van diverse gewassen om
in samenwerking met ontwerpers halffabricaten te ontwikkelen.

Workshop voor docenten
De eerste workshop was in januari aan
docenten. Ze kregen een eerste kennismaking met 3D-tekenprogramma’s als
‘Doodle3D Transform’ en ‘Tinkercad’, de
printer en het filament waarmee wordt
geprint. Ook stelden we een printer
beschikbaar voor de school, zodat ze
konden blijven oefenen en uitproberen.

Productie
Om van de halffabricaten producten te
kunnen maken en te kunnen produceren
hebben we een lokale maakindustrie
nodig, productiecapaciteit. Het grootste
deel van de productie wordt nu uitbesteed
aan verre landen. De productie vindt
plaats via het netwerk van de Maakplaats.

‘De schakels van materiaal tot hergebruik.’

Educatie
Op scholen introduceren we de maak
educatie aan docenten en leerlingen door
ze kennis te laten maken met 3D denken
en 3D printen. 3D denken bestaat uit
oplossingen te bedenken om verbindingen
te kunnen maken. Hoe kun je een tafel
maken zonder ducttape, tiewraps of lijm?
Ambachtslieden doen dit al jaren, zet hun
manier om in een 3D tekening om het
daarna 3D te printen. Het printen gebeurt
met bioplastic dat van de lokale gewassen
is gemaakt.
We inspireren leerlingen om het vak
‘maken’ te kiezen en we laten ze zien hoe
ze in de toekomst in de regio kunnen
blijven werken. Hiermee willen we lokale
werkgelegenheid stimuleren.
Markt
Het werkt alleen wanneer er ook vraag
naar de producten is. Is er een markt?
We vragen de overheid launching customer,
aanjager, te zijn, door bijvoorbeeld bij
aanbestedingen te kijken naar de lokale
markt.
De producten worden ook via winkels
verkocht. House of Design heeft hiervoor
het concept ‘shared store’ ontwikkeld:

Waardeketengesprek
We organiseren twee waardeketen
gesprekken, een voor de verdere
uitwerking van de combinatie van
hennep en chitine en een voor het
ontwikkelen en toepassen van terrazzo.
In een waardeketengesprek komen alle
schakels bijeen, van grondstof tot
eindgebruiker om nieuwe toepassingen
van een materiaal/gewas te onderzoeken. Door de kennisdeling worden vraag
en aanbod op elkaar afgestemd.
Voor elke schakel is er iets te halen.
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Sander, scholier: ‘Ik vond het superleuk,
ik vind het leuk om creatief bezig te zijn,
ik kan me daar helemaal in vinden!’

de winkelier en ontwerper delen de winkel
en organiseren samen een activiteit voor
de klant. Hiermee stimuleren we beleving
en interactie in de winkel. Hierdoor krijgt
de klant een nieuwe winkelervaring, de
ontwerper een nieuw verkoopkanaal en
voor de winkel nieuw publiek.
Winkeliers in de steden en dorpen moeten
inspelen op het het veranderende
koopgedrag. Wij doen dit door beleving
en het maakproces dichter bij de klant te
brengen.
Hergebruik
Wat gebeurt er met de producten wanneer
het kapot is of wanneer men iets anders
wil? Tijdens het ontwerp kiest de ontwerper
hoe zijn product ‘eindigt’: als nieuwe
grondstof, basis voor een nieuw product
of blijft hij eigenaar van het materiaal en
biedt hij de klant service en nieuwe
producten? Of wordt het product het
nieuwe erfgoed van de 21e eeuw?
Vervolg
Dit is morgen niet klaar. We bereiken deze
duurzame toekomst stap voor stap. Dit is
een eerste. Kinderen nemen de stap al en
maken hun toekomst zichtbaar en tastbaar.

Bijvoorbeeld de verbetering van het
eigen productieproces, een verdienmodel voor een nieuw gewas of nieuwe
toepassingen of innovatie in het product.
Waardegesprekken zijn besloten
bijeenkomsten met partners uit de regio.
Het gesprek rondom hennep hebben we
al gehad, o.a. met Hempflax uit Oude
Pekela. Ze waren erg geïnteresseerd in
het onderzoek van Simone Larabi.
Het waardeketengesprek voor terrazzo
volgt dit najaar.

Workshop voor scholieren
De tweede workshop was in februari.
Samen met de docenten en Frysklab gaven
we een workshop ‘3D-denken-en-doen’
aan de scholieren.
Zo’n 60 scholieren kregen gedurende
een hele dag les over de 3D-printer, 3Dtekenen, lasersnijden en elektronica.
Deze dag was onderdeel van ‘Wehe ’s got
talent’. Aan het eind van de week presenteerden de scholieren dat wat ze geleerd
hadden aan de andere scholieren, docenten
en hun ouders.

Het Hogeland College Wehe-den Hoorn
heeft deelgenomen aan het project
‘We gaan het meemaken’ omdat de
doelstellingen van het project goed
aansluiten bij onze visie op de regio.
Trots zijn op de streek waar je vandaan
komt en je talenten inzetten voor een
duurzame leefbaarheid in de regio zijn
aspecten die wij ook als school proberen
te benadrukken in ons onderwijs.
De leerlingen en de docent hebben zeer
enthousiast gewerkt aan het project.
Een belangrijk leerpunt is dat de
deelnemers meer zijn gaan denken in
de mogelijkheden in plaats van de
onmogelijkheden met betrekking tot
hun eigen omgeving.
Het project zien wij als een onderdeel
van meerdere initiatieven die plaats
vinden in de eigen woonomgeving van
de jongeren.
Komend jaar willen we graag een
nieuw project oppakken samen met
House of Design waarbij leerlingen een
grote 3D-printer gaan bouwen.
Deze printer gaat printen met natuurlijk
filament uit de eigen omgeving.

Vervolgens worden de garnalen onder hoge
druk geconserveerd, in Zoutkamp.
SOLT maakt dus al gebruik van een lokale
keten, iets waar House of Design zich bij
aansluit.
Workshop 3D en ondernemen
De laatste workshop verbind het 3D-printen
met de lokale keten en de markt. De
leerlingen werken aan een echte opdracht
van de vissers van SOLT; een nieuwe
verpakking met bestek voor hun garnalen.
De workshop begon met een presentatie
van SOLT, de duurzame garnalenvissers
uit Zoutkamp.
Reguliere garnalenvissers vangen de
garnalen en laten ze om economische
redenen in Marokko pellen. Om de garnalen
goed te houden worden ze bespoten met
conserveringsmiddelen.
Dit komt de smaak van de garnaal niet
ten goede. Solt vangt de garnalen op de
Noordzee en pelt ze direct in Lauwersoog.

– – B E R I C H T U I T S E P T E M B E R 2020– –

Nieuwe 3D-print-startup door leerlingen Het Hogeland College

De leerlingen gingen in groepjes aan de
slag met ‘Tinkercad’, een toegankelijk programma om 3D-objecten in te ontwerpen.
Na het ontwerpen was het tijd om te gaan
printen. Er zijn vier ontwerpen gemaakt en
geprint. De één rond als een kom, de
ander wat platter en ovaler met daarop de
letters van SOLT.

Drie leerlingen van Het Hogeland College
hebben samen een bedrijf opgestart om
onderdelen en producten te gaan printen
voor lokale bedrijven als Telson, boeren
en de vissers van SOLT.
Tijdens hun opleiding zijn ze in aanraking
gekomen met dit nieuwe gereedschap.
Ze raakten geïnspirereerd door een

project van House of Design rondom de
lokale economie en hebben ontdekt hoe
deze nieuwe techniek kunnen toepassen
in hun eigen regio.
De eerste opdracht is binnen: ze gaan
een nieuwe verpakking ontwerpen en
printen voor de vissers van SOLT.

House of Design
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Na allerlei gesprekken, workshops en expedities hebben we in
juli, augustus en september de eerste resultaten van ons onderzoek getoond in de bibliotheek van Leens.
Bij de expositie hebben we twee activiteiten georganiseerd.
Maandag 11 september hebben ontwerpers verteld over hun
materiaalonderzoek en werkproces. Zaterdag 16 september
was er in de bibliotheek een 3D workshop voor jong en oud.

– – KO R T B E R I C H T – –

3D-specialist een van de 21 nieuwe beroepen met toekomst
De aard van ons werk gaat de komende
jaren snel veranderen. Dat is in ieder
geval een conclusie wanneer we kijken
naar de trend van robotisering van
beroepen. Niet alleen de taken, maar
ook de werkomstandigheden en de
samenleving verandert waardoor er
vraag is naar nieuwe vaardigheden en
competenties. Dit leidt tot doorontwikkeling van bestaande beroepen en het
ontstaan van nieuwe beroepen.

zijn of een 3D-print specialist. De 3Dtekenaar creëert 3D-ontwerpen voor
diverse toepassingen. Zo ontwerpt de
3D-tekenaar bijvoorbeeld specifieke
onderdelen voor apparaten en machines,
maar kan ook een ontwerp maken voor
een woning waardoor de woning vanuit
alle hoeken te bekijken is. De 3D-print
specialist richt zich op het uitprinten
van driedimensionale ontwerpen met
een 3D-printer, het kan zijn dat hij/zij
hiervoor ook de 3D-ontwerpen maakt.

Een van de beroepen is de 3D-specialist
‘Een 3D-specialist kan zowel een tekenaar Bron: nationaleberoepengids.nl

Stefan Kruis tekende voor ons een mooi beeldverhaal met in de
hoofdrollen Ilse en Gijs, zoals je hieronder kunt zien.
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Trots op wat we hebben opgehaald! Door het verbinden van álle
schakels in de keten, hebben we de mensen betrokken en heeft
zich een gemeenschap gevormd, waaruit kansen in de regio
kunnen worden ontwikkeld. Hieronder enkele voorbeelden van
wat er nu is opgehaald.

●

●

●

●

●

Twee deelnemende ontwerpers
Gerard de Hoop en Volken de Vlas
hebben het label VOLOP opgezet rondom
(her)winbare materialen en grondstoffen
uit de regio. Ze gaan verder met het
onderzoek en ontwikkelen van producten. En ze zijn partner in het vervolg
van dit project, in het opzetten van de
Maakplaats.
VOLOP heeft een ontwerp gemaakt voor
een oplaadbankje voor de provincie
Groningen in de blauwe stad onder de
naam ‘STOPcontact’. Dit bankje is een
oplaadpunt voor elektrische fietsen.
De energie komt van zonnepanelen in
het fietspad.
Het Hogeland College is onze partner in
3D educatie. De eerste samenwerking is
goed bevallen en we gaan verder met
het organiseren van een masterclass
3D voor leerlingen van alle vestigingen.
Er wordt een team samen gesteld om
een 3D printer te bouwen en onderzoek
te doen naar materiaal, proces en vraag.
Ontwerper Melle Koot gaat samen met
een biochemicus verder met het
onderzoeken van zeewier. Visser Johan
Rispens van SOLT wordt zijn leverancier.
Simone Larabi wil verder met de combinatie hennep en chitine en onderzoeken
hoe hiervan unieke akoestische panelen
te ontwikkelen in de regio.

●

●

●

●

●

●

Paul Bloemers wil verder met koolzaadstengels als basismateriaal waarin hij
kansen ziet.
Architect Haiko Meijer van Onix heeft
een tiny house ‘Lutje Laif’ ontworpen en
zoekt samenwerking met de ontwerpers
voor de inrichting.
Burgermeester Koos Wiersma heeft de
maakindustrie als speerpunt in zijn
toekomstvisie voor de regio.
Studenten van de Hanze Hogeschool
doen marktonderzoek naar de mogelijkheden voor souvenirs van lokale
materialen.
Samen met partners De Holm,
Loods20B, Oog&Coach, Onix en VOLOP
werken we aan het vervolgtraject: het
opzetten van de Maakplaats waar alle
schakels uit de keten samenkomen.
Hiervoor worden aanvragen geschreven
bij verschillende fondsen.
Resultaten materiaalonderzoek getoond
in Cookinglife in oktober tijdens ‘Wonen
in Groningen’.

‘Door het verbinden van álle
schakels in de keten, hebben we
de mensen betrokken...’

‘We gaan het meemaken’ is een initiatief van
House of Design.
Samen met ontwerpers, ondernemers, beleids
makers, onderzoekers en docenten maken we
duurzame en innovatieve oplossingen
inzichtelijk en tastbaar. We denken mee,
ontwikkelen methodieken en verbinden de hele
keten. We denken groot en beginnen klein.
House of Design werkt vanuit de overtuiging
dat professionele ontwerpers de tools in
handen hebben om de wereld toekomst
bestendig te maken. Door hun vindingrijkheid
staan ze aan de basis van een duurzame
samenleving. Meer over onze projecten vind je
op www.houseofdesign.nl.
Het project wordt financieel gesteund door
Gemeente De Marne, Provincie Groningen en
Loket Leefbaarheid Groningen.
Voor het meedenken en meemaken danken
we Ellen Kiewiet, Petra de Vries en B&W van
Gemeente De Marne, Gert Noordhoff van
Provincie Groningen, de docenten van Het
Hogeland College, stagiaires Jetze van Vliet en
Mark Kuiken, docente Gerda Jonker van de
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Hanzehogeschool Groningen, medewerkers en
vrijwilligers van de Bibliotheek Leens voor de
gastvrijheid en Ilse, Gijs en Luciano voor het
model staan.
Extra veel dank voor de inzet van ontwerpers
Melle Koot, Simone Larabi, Paul Bloemers,
Gerard de Hoop en Volken de Vlas.
Gedurende het project hebben we een blog
bijgehouden:
https://wegaanhetmeemaken.tumblr.com.
Of lees meer op www.houseofdesign.nl.
Fotografie campagnebeeld: Eileen Blackmore.
Fotografie ontwerpers en 3D-educatie: Janna
Bathoorn. Fotografie expositie: Sander van der Bij.
Fotografie werkproces door de ontwerpers zelf.
Grafisch ontwerp: Dick Muileman.

