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Designcollectie
Bij binnenkomst in de bibliotheek in Leens
zie je meteen rechts naast de ingang een
grote ronde tafel met daaromheen zes
bijzondere krukken. Ze zijn gemaakt van
grondstoffen uit het Waddengebied.
De productontwerpers hebben zich laten
inspireren door diverse elementen uit de
regio: het materiaal, de mensen, de cultuurhistorie en het landschap.

De zes krukken zijn ontworpen en
gemaakt door Studio Simone Vermaning,
Studio Volop, Studio Bloooms, Wybren
Veenstra/Kreatz en Studio Marc.
De tafel is ontworpen door Gerard de Hoop
en uitgevoerd door Werkplein Ability in
Uithuizen. Het onderstel is van ijzer en het
tafelblad van glas. Onder de glasplaat zie
je de experimenten met de grondstoffen en
halffabricaten liggen.
Zo krijgen de bezoekers inzicht in het
materiaalonderzoek en maakproces.

‘De zes krukken zijn voorbeeldproducten,
waarmee we laten zien wat er mogelijk
is met het materiaal en waarmee we
uiteindelijk een lokale productie kunnen
opzetten of opschalen met lokale
vakmensen die trots zijn op hun regio.’
– Eileen Blackmore van House of Design

‘Deze collectie laat zien dat Groningen
veel te bieden heeft.
Een zestal productontwerpers heeft
zich laten inspireren door het ‘goud’ van
het Groninger land.’
– Eileen Blackmore van House of Design

Lokale leveranciers
De grondstoffen zijn geleverd door lokale
partijen. De stro komt van coöperatie
De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans,
de algen zijn geleverd door Omega Green,
het zeewier komt van de vissers van Solt
uit Zoutkamp en de klei van de Kleirijperij
in Delfzijl en van Strating in Oude Pekela.
De bamboeplaten die zijn gebruikt, komen
nog van buiten de regio. Bamboe wordt wel
al gekweekt in het gebied in Kloosterburen,
maar voor het project kon dat nog niet
worden toegepast als plaatmateriaal, wel
als decoratie. Het onderzoek om het
Groninger bamboe te kunnen verwerken
voor producten loopt nog.
De collecties zijn speciaal gemaakt voor de
bibliotheek in Leens.
‘Begin 2020 verhuisde onze bibliotheek
naar het gemeentehuis in Leens.
Een prachtige, centrale plek waar we de
bibliotheek laten uitgroeien tot platform
en podium, waar ontmoeten, leren en
ontdekken centraal staan. Hoe mooi is
het dan dat we met deze samenwerking
het verhaal kunnen vertellen over het
lokale maakproces en het met deze
collecties kunnen laten zien!’
Voor ons ligt er ook een mooie relatie,
omdat we ons als bibliotheek steeds
meer aan het thema duurzaamheid
verbinden. Onder meer door verhalen te
vertellen, rond dit thema aanbod te
bieden en te werken aan de profilering
van de duurzame bibliotheek.’
– Ilona Ebels van Biblionet Groningen
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‘Het grootschalige open landschap is
wonderschoon, met markante kwelder
wallen, statige akkerbouwbedrijven,
vruchtbare kleigrond, weidse uitzichten
en slingerende maren.
Qua geografie is het een groot spektakel
van lijnen, structuren en patronen, in een
open landschap.
Het gebied biedt daarom letterlijk (en
figuurlijk) ruimte voor inspiratie. Deze
visuele patronen, een lokale grondstof en
oud ambacht spelen een belangrijke rol in
het ontwerp.
Door het (her)gebruik van duurzame en
natuurlijke materialen krijgen oude
tradities en ambachten nieuwe betekenis.’

In de regio wordt nog veel graan verbouwd.
Slechts een klein deel (de korrel) van het
gewas levert geld op, het grootste gedeelte,
namelijk het stro heeft weinig waarde. Met
het project Lokale Maakplaats kijken we
naar een opwaardering van dit materiaal.
De kruk is gemaakt van stropulp, waarbij je
de vezel nog duidelijk herkent, vergelijkbaar met het proces van strokarton uit
vervlogen tijden. De vorm refereert aan de
vlakverdeling die je ziet op de akkers in het
Groninger landschapen het wuivende stro
dat in rechte lijnen op het veld staat.
Het stro wordt verhakseld tot kleine
stukjes, deze worden volgens een speciaal
ontwikkelt receptuur gekookt tot pulp.
Deze pulp kan vervolgens onder druk
worden geperst tot een plat vlak.
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‘De vorm van het krukje ‘Waggels’ is
geïnspireerd op de golvende vormen die
je zo veel ziet in en rond de wadden.
Het dansende graan, de windvlagen die
over het water scheren, het wuivende
zeewier onder water, de golvende
patronen op het strand.
De vorm is een ‘golfje’, dat modulair
geschakeld kan worden en zowel liggend
als staand kan worden ingezet, als krukje
of als bijzettafeltje.’

algen
modulair

golvende vorm uit de wadden
stro als esthetische en
hoogwaardige afwerking

Bamboe is de meest milieuvriendelijke
houtsoort. Eigenlijk is het geen hout, maar
gras: bij kap behoudt de plant zijn wortels.
De plant sterft niet af, door de kap worden
jonge scheuten geprikkeld om uit te
komen. Mede hierdoor levert een vierkante
hectare bamboe 30% meer zuurstof op
dan hout. Bamboe neemt veel CO2 op en is
goed voor de bodem. De wortels blijven na
de oogst in de grond en waardoor geen
erosie ontstaat en de bodem vochtig blijft.
In samenwerking met Bamboo Spirit te
Kloosterburen wordt gekeken naar de
mogelijkheid om bamboe in de regio te
telen om in de toekomst daar producten
van te maken.
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De kruk is gemaakt van bamboe, waarbij
bamboe is geperst tot plaatmateriaal en
daarnaast als decoratie is toegepast.

‘Elementen uit het Waddengebied die ik
gebruik als inspiratie zijn: de invloed van
de mens op dat gebied, de erosie en wat
we eventueel kunnen bereiken met het
aanplanten van nieuwe gewassen.’

De krukken zijn gemaakt van FSC-hout en
kunnen worden gefreesd met een CNCfrees door bijvoorbeeld Werkplein Ability
in Uithuizen. De huid van het krukje is
afgewerkt met een natuurlijke toplaag van
vezels die kan worden verlijmd met een
ecologische lijm of zetmeelverbinding. In de
twee prototypes is gewerkt met stro en alg.
Stro en alg zijn beide herwinbare grondstoffen die veel in de regio verkrijgbaar zijn.
De krukken zijn in stro uitgevoerd. De
innovatie zit vooral in de voorbewerking
van de strovezels: deze worden gehakseld
en voorgekookt met kristalsoda.
Hierdoor breken de vezels en worden ze
geschikt om te verlijmen. Ook de esthetische
toepassing van stro is vernieuwend.
Het materiaal wordt getoond als hoogwaardige afwerking.

bamboe
geperst tot plaatmateriaal
decoratie elementen
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Het onderzoek van Studio Marc is gericht
op het toepassen van digitaal gereedschap
als 3D printen en lasersnijden in combinatie met klei. Zijn kruk is gemaakt van klei en
hout, waarbij op de zitting een hoogtekaart
van de kwelder bij Uithuizen is verwerkt.
‘De verbinding tussen mens en zijn
omgeving fascineert me mateloos en
hier liggen vaak verborgen verhalen
die blootgelegd kunnen worden om op
een nieuwe manier te kijken hoe we
ons verbinden met onze omgeving en
wat voor invloed dat weer op ons heeft.
Met het 3D printen kan ik een aantal
materialen die normaal met ambacht
worden geassocieerd combineren met
nieuwe digitale technieken.
Hierdoor ontstaat een
interessant dialoog tussen
oud en nieuw.’

‘Klei is een fantastisch veelzijdig materiaal
en in ruime mate voorhanden. Het is
duurzaam en belangrijk voor de teelt van
allerlei gewassen in de provincie.
Daarnaast heeft klei een grote historische
betekenis. Er waren tientallen klei
fabrieken in de provincie die inmiddels
allemaal zijn verdwenen.
Er resten slechts enkele ruïnes.’
‘Uitgangspunt voor het ontwerp is de
gescheurde droge kleikorst. Door droging
en scheuren van de aardkorst ontstaat
een mooi lijnenspel in het oppervlak.
Deze elementen heb ik gebruikt in mijn
ontwerp.’
Wybren heeft de kleikruk gemaakt met de
hand. Hij heeft de klei geglazuurd met
yoghurt en melk, een techniek die wordt
toegepast in Oost Europa en waardoor een
heel bijzonder kleurverloop ontstaat.

‘Het materiaal komt uit het Waddenzee
gebied van de kwelders bij Uithuizen.
Met het ontwerp wil ik de verhalen van de
verschillende grondstoffen die specifiek
verbonden zijn aan de Waddenzee tonen
en meegeven aan de gebruiker.
Ik laat bijvoorbeeld de reis zien die de
klei neemt van wad tot land en hoe deze
omgevormd wordt tot een tastbaar,
bruikbaar product.’
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glazuur van yoghurt en melk

hoogtekaart van de
kwelder bij Uithuizen
klei
de reis van klei van
wad tot land
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Lokale Maakplaats
De krukken en tafel zijn onderdeel van het
project Lokale Maakplaats van House of
Design. We onderzoeken met lokale partners
hoe we een circulaire maakindustrie in het
Waddengebied kunnen stimuleren rondom
enkele lokale grondstoffen. De landbouwen visserijsector is nu voornamelijk gericht
op de food & feedmarkt. Door dit aan te
vullen met een productmarkt creëren we
kansen voor nieuwe verdienmodellen.
Professionele ontwerpers verrichten
materiaalonderzoek, kijken naar innovatieve
toepassingen voor de grondstoffen en
ontwerpen voorbeeldproducten. Rond
deze producten organiseren we inclusieve
en circulaire productieketens, die goed zijn
voor het milieu, de lokale economie en
mensen perspectief biedt op werk.
Meer over het project lees je op
www.houseofdesign.nl.
Het project wordt gefinancierd door het
Waddenfonds, de gemeente Het Hogeland,
provincie Groningen, Biblionet Noord en
de creatieve voucher van Stichting Kunst
& Cultuur.
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