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‘Een appel uit eigen 
tuin is toch veel 
toffer dan een kiwi 
met een jetlag.’ 
Wieke Alberts heeft voor Groningen 
Ontwerpt een klimaatadaptief product 
gemaakt van circulair materiaal voor 
de glazen gevel van Laif & Nuver.



<< Wieke Alberts

1. Kun je kort jezelf en je werk omschrijven?
‘Als ruimtelijk ontwerper zoek ik naar 
maatschappelijke randjes en vraagstukken 
die betrekking hebben op het milieu of 
andere spannende thema’s die er echt toe 
doen. Als ontwerpers krijgen we steeds meer 
de verantwoordelijkheid om mensen te laten 
zien in wat voor wereld we werkelijk leven, 
zodat mensen bewustere keuzes kunnen 
maken in hun dagelijkse bestaan. 
Hoe komen we juist dichterbij de natuur in 
een wereld waar geld de hoofdrol speelt?   
Als we door de ogen kijken van de mens wat 
is dan eigenlijk werkelijk belangrijk?’ 

2. Aan welke opdracht werk je en voor 
welke onderneming? 
‘Voor het grote nieuw pand van Laif en Nuver, 
vlak achter de Grote Markt, maak ik een 
ontwerp met het thema klimaatadaptatie. In 
de binnenstad is afwatering, te weinig groen, 
te weinig schaduw en teveel hitte steeds 
meer een probleem aan het worden. In het 
ontwerp ligt voor mij de uitdaging om thema’s 
als vergroening, verkoeling en flora en fauna 
te integreren en hiermee het bestaansrecht 
van moeder aarde te laten groeien.’ 

3. Met welk afvalmateriaal ga je werken 
en waarom?
‘Het gekozen materiaal zijn touwen en 
visnetten uit de zee. Touwen in alle kleuren 
en maten spoelen aan op het strand van 
Terschelling. Het is bijna onmogelijk te 
achterhalen waar de oorsprong ligt van 
deze touwen. Het lijkt erop dat elk land zijn 
eigen kleurenpallet aan touw heeft.  
Op het Nederlandse strand zijn doorgaans 
oranje en donkerblauwe touwen te vinden 
terwijl er in Portugal veel turquoise op het 
strand ligt. De touwen en netten vormen 
samen de kleuren van de regenboog. 
De kleuren van de touwen zijn prachtig, 
maar het is verschrikkelijk hoe verwoestend 
ze zijn voor natuur en zeeleven.’ 
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4. Waar haal je je inspiratie vandaan? 
‘Ik vind touwen en netten een inspirerend 
materiaal. het is sterk, kan tegen water je 
kan er verschillende oude ambachten als 
knooptechnieken op loslaten. Via de touwen 
wil ik de zee haar stem laten horen op het 
land. Onderwater word ze niet goed genoeg 
gehoord. Met graszaad is het de bedoeling 
om de natuur de integreren in de touwen.’

5. Wat vind je van het thema klimaat-
adaptatie?
‘Klimaatadaptatie is een belangrijk thema. 
Het heeft even geduurd voordat de wereld 
eraantoe was, maar nu is het gelukkig het 
gespreksonderwerp van de dag geworden! 
Mega stallen, overbevissing, ondoordachte 
architectuur, onnozel koopgedrag en plastic 
zijn voorbeelden waar ik me zorgen over 
maak. Misschien is kleinschalig leven 
belangrijk om de verantwoordelijkheid terug 
te krijgen bij de mensen zodat we voldoening 
kunnen halen uit de kleine dingen. Een appel 
uit eigen tuin is toch veel toffer dan een kiwi 
met een jetlag. 
Het gevaar van klimaatadaptatie is dat wij als 
mensen beperkt worden in ons doen en laten 
en onszelf alle schuld geven van de ellende 
terwijl de macht bij het geld ligt en naar mijn 
mening daar juist de verandering mag 
beginnen. Ik ben heel blij dat er steeds meer 
slimme oplossingen ontstaan om de natuur 
tegemoet te komen.‘
 



In de omgeving rondom Laif & Nuver (en de 
rest van de binnenstad) is er niet veel natuur 
te ontdekken. In de zomermaanden zijn er 
weinig insecten, is het warm door de zwarte 
daken waardoor de luchtvochtigheid 
afneemt. Ook wordt het riool overbelast bij 
zware regenval en verkleuren de producten 
in de etalages door de felle zon. 

Op de meeste van deze punten wilde ik 
anticiperen en zo kwam het idee tot stand 
van een groene levende natte zonwering.  
De zonwering geeft water voor de lucht-
vochtigheid, insecten kunnen er schuilen, 
het straatbeeld wordt wat groener en de 
producten in de etalage blijven hun waarde 
behouden omdat de zon een beetje wordt 
tegengehouden. 

Ik wist dat ik groene stroken wilde creëren 
die als een vitrage voor de etalage komen te 
hangen. Bij een onderzoek naar de capillaire 
werking van materiaal vond ik weinig touw 
dat het water goed aanzoog. Het touw is vaak 
te strak gewoven maar ook bestaat het 
steeds vaker uit plastic.  

Op Terschelling ligt een grote bult visnetten 
en dikke en dunnen touwen in alle kleuren 
van de regenboog. Hiermee ben ik gaan 
experimenteren door er gras en bloemenzaad 
in te laten ontkiemen. Het begon te groeien in 
de dikke scheepstouwen, maar de touwen 
droogden snel uit als ze werden  opgehangen. 

Ik zocht naar een eleganter materiaal dan 
de dikke touwen en ging toch weer wat 
onderzoek doen naar de capillaire werking 
van ander materiaal. Handdoeken bleken 
het juiste materiaal, omdat deze natuurlijk 
bedoeld zijn om water op te zuigen! Ze hebben 
een goede capillaire werking en kunnen in 
dunne stroken worden verwerkt als zonwe-
ring. De stroken zuigen het water aan van 
boven naar beneden. De dikke en dunnen 
touwen worden verwerkt in het ontwerp als 
een speelse combinatie. 

Dit ontwerp is klimaatadaptief. Het is de 
bedoeling dat mijn ontwerp op een regengoot 
wordt aangesloten om het riool te ontlasten. 
In de hete zomermaanden brengt het meer 
luchtvochtigheid. Hier kunnen insecten 
drinken, schuilen en nectar verspreiden.  
Er groeien grassen en bloemen die zuurstof 
genereren. Het pand achter de zonwering 
blijft koeler.

Ik zou het leuk vinden als ik anderen kan inspi-
reren en aan kan zetten tot creatief omgaan 
met je dakgoot, regenton en hemelwater.  
We kunnen heel lang praten over CO2, maar 
zuurstof geeft een positieve draai en biedt 
oplossingen. Dit proces was een onderzoek. 
Ik zou graag meer soortgelijke projecten 
willen uitvoeren. Het geeft veel voldoening om 
mee te denken met de natuur. 
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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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