In 2050 moet de Nederlandse economie
volledig circulair zijn: duurzaam en
gestoeld op hergebruik. Omdat design een
belangrijke rol kan spelen in het oplossen
van dit vraagstuk start House of Design
met een nieuw initiatief:
Groningen Ontwerpt. Samen met
ontwerpers, winkeliers, beleidsmakers,
onderzoekers en consumenten werken we
aan duurzame en circulaire alternatieven
voor de binnenstad van Groningen.
www.houseofdesign.nl
1. Diezijner + Carmelita Gonesh

6. De Groene Stoel

2. HK Living Brand Store + Jesper Veltrop

7. Verroest & Atelier Chaos

Fotografie ontwerpers en winkeliers:
Janna Bathoorn.

3. Mr Mofongo

8. KOKOTOKO

Grafisch ontwerp: Dick Muileman.

4. Laif & Nuver + Aniek Kroes

9. Mary Jane schoenenboetiek & Jordy Vijfschaft

Financiële steun:
Gemeente Groningen, Het Fonds, GCC en
Kunstraad Groningen.

5. Wadapartja

ZONDAG
3 NOVEMBER
12.00-17.00 UUR

Designroute met ontwerpen
en initiatieven rondom
gastvrijheid, hergebruik en
duurzaamheid.
Kom langs en laat je
inspireren!

3 Mr Mofongo

Kom zondag 3 november naar de binnenstad
van Groningen en bezoek de designroute.
Laat je inspireren door nieuwe ontwerpen en
installaties rondom gastvrijheid,
hergebruik en duurzaamheid.

Gastvrijheid

1 Diezijner + Carmelita Gonesh

Het thema dit jaar is gastvrijheid. Veel
ondernemers doen in de winter liever de
deuren dicht om de warmte binnen te
houden. Echter, een dichte deur geeft de
winkel vaak een minder gastvrije uitstraling
en zorgt voor minder bezoek.

Zwanestraat 29
Diezijner is een kleurrijke winkel vol met
duurzame en fairtrade dames- en kindermode,
woon- en modeaccessoires, (retro) speelgoed,
papierwaar en andere hebbedingen.
Ook vind je er een hele reeks zero waste
producten. Diezijner houdt in de winter de
deur dicht. De winkel heeft een grote glazen
etalage, waarmee de klanten naar binnen
kunnen worden gelokt. Interieurontwerper
Carmelita Gonesh maakt van afgekeurd
synthetisch en natuurlijk textiel een ontwerp
voor de etalage.

Vijf ondernemers en vijf ontwerpers
Zij gaan samen met dit thema aan de slag.
De ontwerpers werken aan (ludieke) oplossingen, waarmee we het thema zichtbaar en
tastbaar maken. Het materiaal waarmee
wordt gewerkt komt van afvalstromen uit de
binnenstad, zoals plastic, karton, afgekeurd
synthetisch en natuurlijk textiel.
De vijf koppels zijn:
Jordy Vijfschaft / Onix + Mary Jane Schoenenboetiek
Sandra de Groot / Atelier Chaos + Verroest
Aniek kroes + Laif & Nuver
Carmelita Gonesh + Diezijner
Studio Veltrop + HK Living Brand Store.

Designroute
Zondag 3 november zie je de uitkomsten in
de winkels. De ontwerpers vertellen je dan
graag alles over het maakproces en hoe het
ontwerp is ontstaan. De producten en
presentaties blijven daarna nog de hele maand
november te zien, sommige zijn blijvend.
De route wordt zondag 3 november aangevuld
met enkele duurzame en sociale restaurants
en winkels, die goed kijken naar hergebruik
van eten of materialen.

2 HK Living Brand Store + Jesper
Veltrop
Oude Boteringestraat 11
In deze prachtige winkel wordt de gehele
collectie van HKliving en diverse andere
verrassende labels verkocht. Ontwerper
Jesper Veltrop werkt voor de winkel aan een
speciale welkomsmat van afvalmateriaal.
Samen met Aniek Kroes bedenkt hij tevens
een campagne waarmee we bij de winkels
maar ook online aandacht vragen voor het
thema.

Oude Boteringestraat 26
Bij Mr. Mofongo staan duurzaamheid en
circulair boven aan de prioriteitenlijst. Voor de
inrichting van het pand zijn verschillende
materialen hergebruikt en door samenwerking
met een lokale groenteboer wordt in de keuken
gewerkt met groenten die normaal gesproken
weggegooid zouden worden. De sinaasappelschillen die overblijven na het persen – voor de
verse jus d’orange – worden gebruikt als bakje
voor sauzen. Zondag 3 november presenteren
enkele studenten van Terra MBO hun ideeën en
plannen voor het hergebruik van de schillen.

winter doet hij soms de kachel aan, waarin hij
houtafval stookt. Sandra de Groot van Atelier
Choas maakt voor Verroest een installatie van
afvalmateriaal uit de winkel, aangevuld met
afgekeurd synthetisch en natuurlijk textiel.

wel een derde leven. Alles is te koop, niet alleen
in onze winkel. Dus kom gezellig langs om te
kijken en proef niet alleen ons eten maar ook
onze sfeer.

Zaterdag 2 november tijdens Let’s Gro
Save Plastics staat tijdens Let’s Gro met
hun mobiele recyclefabriek op de Grote
Markt. Samen met Save Plastic hebben we
een ontwerp en mal gemaakt, waarmee we
een super handige tool gaan maken om je
smartphone in te zetten. We zijn er op
zaterdag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur.
Kom langs en ga zelf aan de slag!

6 De Groene Stoel
Gedempte Zuiderdiep 26
De Groene Stoel is een duurzame en sociale
nieuwkomer in Groningen. Het restaurant biedt
nieuwkomers een horecaopleiding en daarmee
betere kansen op de arbeidsmarkt. Het pand is
grotendeels vormgegeven met tweedehands
spullen en in de keuken werken ze met zoveel
mogelijk lokale, seizoensgebonden en biologische producten. Zondag 3 november kun je er
terecht voor een heerlijke lunch of snack.

FMI-student Martina dal Brollo toont er haar
werk van plastic zwerfafval. Brollo haalt het
plastic van verschillende plekken en
onderzoekt de mogelijkheden om er kunst
mee te maken. Tegelijkertijd wil ze bewustzijn
creëren rondom plastic vervuiling.

9 Mary Jane schoenenboetiek &
Jordy Vijfschaft

4 Laif & Nuver + Aniek Kroes
Vismarkt 40
Laif & Nuver toont prachtig gedecoreerde
presentaties die je een op een kunt omzetten
naar je eigen woning. Ontwerper Aniek Kroes
werkt samen met Jesper Veltrop aan een
welkomsmat voor de winkel. Samen ontwikkelen
ze tevens een campagne waarmee we bij de
winkels maar ook online aandacht vragen voor
het thema

Oosterstraat 23
Unieke en exclusieve damesschoenen
boetiek in hartje Groningen, waar beleving,
creativiteit en passie voor het schoenenvak
centraal staan. Winkeliers Narda en Lieve
houden in de winter graag hun deur dicht,
maar merken dat dit een drempel opwerpt
voor klanten. Architect Jordy Vijfschaft
ontwerpt een object voor aan de gevel die op
een speelse wijze de aandacht trekt en
klanten naar de deur leidt.

5 Wadapartja
Gedempte Zuiderdiep 39/41
Tijdens Groningen Ontwerpt kun je bij
Wadapartja terecht voor een eerlijk ontbijt,
lunch, borrel of diner of leuke woonaccessoires.
Het gebruiken van eerlijke producten is een go
bij Wadapartja! Dit geldt voor zowel het eten
dat ze serveren, als de tafels waaraan gegeten
wordt. Het interieur van Wadapartja is bewust
uitgekozen en krijgt een tweede en misschien

8 KOKOTOKO
Oosterstraat 26
KOKOTOKO is de plek waar je met een gerust
hart kunt shoppen. Alle producten zijn met
zorg, aandacht en liefde voor het leven en
onze toekomst gemaakt.

7 Verroest & Atelier Chaos
Donkersgang 5
Verroest is het adres voor vintage en industriële
meubels, lampen en accessoires. Eigenaar
Sander Drent ontwerpt en maakt van o.a. oude
gietijzeren machineonderdelen unieke tafels
en andere aparte objecten. Bij Verroest staat
de deur altijd open en de verwarming uit. In de

In de tent op de Grote Markt vertellen we je
meer over onze werkwijze om te komen tot
een duurzame waardeketen voor de
Circulariteitshub, waar we samen met de
gemeente aan werken. In 2025 wil de
gemeente Groningen een circulaire
gemeente zijn als het gaat om huishoudelijk
afval. Het opzetten van een Circulariteitshub
is hierin essentieel: een afvalbrengstation 2.0,
waar grondstoffen en producten maximaal
hergebruikt worden. Een plek waar bedrijven,
onderwijs, circulaire ondernemers en de
creatieve sector innoveren voor een
afvalloze gemeente.

MBO workshops
We geven in september en oktober workshops over hergebruik en circulair design
aan studenten van Terra MBO.
De resultaten presenteren de studenten
tijdens de designroute op 3 november bij
Mr. Mofongo.

BNOoord avond
Samen met de BNOord organiseren we een
informatieve en inspirerende avond voor
ondernemers, ontwerpers en beleidsmakers
over circulair opdrachtgeverschap op
woensdag 20 november.

