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‘Een boeiende 
transitie waar ik  
als ruimtelijk 
ontwerper graag 
over meedenk.’
Ontwerper Carolijn Slottje heeft een 
klimaatadaptief product gemaakt 
van circulair materiaal voor het 
terras van Toet, het toetjesparadijs.  
Het ontwerp is reproduceerbaar – 
een ‘Do it Yourself’ – zodat mensen 
zelf ook een muur kunnen vergroenen. 
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1. Kun je kort jezelf en je werk omschrijven? 
‘Persoonlijk ben ik gefascineerd door de natuur 
en al haar biologische facetten. Binnen het 
ontwerpbureau ontwerpen we producten en 
installaties die de natuur een esthetische rol 
geven. Hierbij benutten we ook de positieve 
werking van planten op het binnenklimaat, de 
akoestiek van een ruimte en de gemoedsrust 
van de gebruiker. Daarnaast doen we onder-
zoek naar circulaire materialen en biologische 
werkingen voor nieuwe producten.’

2. Aan welke opdracht werk je en voor 
welke onderneming? 
‘Ik werk samen met horecaonderneming Toet, 
gespecialiseerd in toetjes en taartjes. De 
locatie betreft de hoek van de Folkingestraat 
en het Gedempte Zuiderdiep. Omdat het project 
de voorkeur geeft aan gerecyclede materialen 
is er in samenspraak met Toet gekozen voor 
het gebruik van een ‘eigen reststroom’ in de 
vorm van drankenverpakkingen.’ 

3. Met welk (afval)materiaal ga je werken 
en waarom?
‘Toet verbruikt veel kartonnen waterverpak-
kingen van Bar Le Duc, deze verpakkingen 
hebben een aluminium waterdichte laag aan 
de binnenzijde en een afwateringsopening. 
Het imago van Toet als horecaonderneming is 
toegankelijk, huiselijk en gezellig. Er wordt veel 
met vrolijke kleuren gewerkt en omdat de 
verpakkingen hetzelfde kleurrijke uiterlijk 
hebben, sluit dit aan bij het karakter van de 
onderneming. Een meerwaarde van het idee 
is dat het ontwerp door klanten en voorbij-
gangers zelf te reproduceren is. Zo kunnen 
meer mensen op deze manier gemakkelijk 
een muur vergroenen.’ >>



4. Waar haal je je inspiratie vandaan?
‘Omdat het gewenste materiaalgebruik binnen 
dit project gericht is op het hergebruiken van 
reststromen, is de inspiratie voornamelijk 
afkomstig van de kleurrijke ‘eigen afvalstroom’ 
van de MKB-onderneming. Veel reststromen 
hebben nog andere waarde anders dan het 
oorspronkelijke gebruik en dat is in dit geval 
ook zo. Mijn ontwerpstudio heeft al een groene 
mindset en zo kwam deze combinatie van 
waterverpakking en planten tot stand.’ 

5. Wat vind je van het thema klimaat-
adaptatie? 
‘Dit is een groot thema waarbinnen het gebruik 
van meer ‘groen’ door ondernemers in de 
binnenstad ook een steentje bijdraagt.  
Het is een boeiende transitie waar ik als 
ruimtelijk-ontwerper graag over meedenk. 
Aanvankelijk hadden we geconstateerd dat 
de bomen die nu in dit gebied aan het 
Gedempte Zuiderdiep groeien te weinig 
schaduw bieden. Er staan parasols op het 
terras voor schaduw, maar bomen werken 
beter omdat ze bijvoorbeeld meer verkoeling 
bieden door het verdampen van vocht.  
Een flexibele vorm van beplanting waarbij 
hemelwater wordt vastgehouden is een 
interessante ontwerpgedachte die om een 
nadere conceptmatige uitwerking vraagt.  
Zo zijn er meer ideeën ontstaan rondom 
aanpassingen in onze stedelijke inrichting.’ 



Het was even puzzelen hoe de pakken het 
beste te gebruiken, met in het achterhoofd 
dat het een ‘Do It Yourself’ project is en  
dat een ieder het ook zelf zou moeten kunnen 
maken. Ook is het de bedoeling dat het  
’s avonds na sluiting met weinig moeite binnen 
te zetten is. Het zijn nu losse borden die je 
van de muur kunt nemen en binnen kan zetten. 

Langer leven 
De wegwerp-waterpakken krijgen nu een 
langer leven, maar ze zullen uiteraard op een 
bepaald moment stukgaan. Omdat de 
afvalstroom bij deze onderneming zal blijven 
bestaan is er altijd een nieuw ‘oud’ pak 
beschikbaar om een versleten pak mee te 
vervangen. Het mooie aan deze afvalstroom is 
dat het er niet uitziet als hergebruikt afval, 
maar het door het samenbrengen een 
bepaalde vervreemding krijgt waardoor je 
pas in tweede instantie opmerkt dat het 
hergebruik is.

Impact vergroten
Het gebruik van planten in het stedelijk 
interieur is een manier om opwarming tegen 
te gaan. Ook gebruiken we water spaarzaam 
door het op te vangen, maar er zal nog veel 
meer nodig zijn om klimaat adaptief een 
verschil te maken. Hopelijk inspireert het 
ontwerp het publiek om zelf ook met planten 
en hergebruik aan de slag te gaan om zo de 
impact te vergroten en een steentje bij te 
dragen. 

Nieuwe vorm
We zijn tevreden over het eindresultaat 
omdat het pas in tweede instantie duidelijk is 
dat het oude waterpakken zijn. Het is een 
nieuwe vorm geworden.
Normaalgesproken werk je een product uit 
zodat het geproduceerd kan worden, in dit 
geval is het de bedoeling dat mensen het zelf 
gaan maken. Dat is best een leuke mindset 
om vaker mee te werken. 
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In 2050 moet de Nederlandse economie 
volledig circulair zijn: duurzaam en gestoeld 
op hergebruik. Omdat design een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan dit vraagstuk is 
House of Design in 2018 gestart met een 
nieuw initiatief: Groningen Ontwerpt. 

Samen met ontwerpers, ondernemers, 
beleidsmakers en onderzoekers werken we 
aan duurzame en circulaire oplossingen voor 
de binnenstad van Groningen.

Voor de designroute is het uitgangspunt dat 
de ontwerpers werken met afvalmateriaal 
van bijvoorbeeld de ondernemingen die 
meedoen, kringloopwinkel GoudGoed of van 
het afvalbrengstation van de gemeente 
Groningen.
Met dit materiaal worden oplossingen 
gemaakt voor een actueel vraagstuk. 
In 2021 is dat klimaatadaptatie.

Lees meer over Groningen Ontwerpt en 
andere projecten op www.houseofdesign.nl
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