‘Zichtbaar maken dat het loont om in een keten te denken en te werken.’
Voor het project Lokale Maakplaats hebben we half november een partner meeting
georganiseerd in de bibliotheek in Leens. Aanwezig waren de ontwerpers, opdrachtgevers,
leveranciers, beleidsmakers en partners, die betrokken zijn bij het project en de
designcollectie die we hebben gerealiseerd voor de bibliotheek. Het was fijn om elkaar na lange
tijd fysiek te ontmoeten.
Tijdens de middag gingen we in gesprek over de kansen voor een lokale circulaire
maakindustrie in Noord Nederland. We hebben de werkwijze van House of Design toegelicht en
daarna - met de producten en het materiaalonderzoek van de ontwerpers – laten zien wat deze
werkwijze in de praktijk betekent.
Hieronder lees je een verslag van de middag.
Fotografie: Janna Bathoorn.
Ontmoeten, leren en ontdekken
We starten de middag met een korte introductie van Ilona Ebels van Biblionet Groningen. De
collectie is speciaal gemaakt voor de bibliotheek in Leens. Ilona licht toe: ‘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 collectie kunnen laten zien.’
De bibliotheek is geopend in maart 2020 en maakt een ontwikkeling door naar een plek voor
inwoners, maatschappelijk organisaties en makers. Een plek waar je kunt ontmoeten, leren en
ontdekken. ‘Met de inzet van een creatieve voucher hebben we samen de nieuwe
designcollectie gemaakt; een tafel en zes krukken. Hiermee tonen we ook een stap naar
duurzaamheid.’ – aldus Ilona (foto).

Tastbaar
Eileen Blackmore van House of Design geeft vervolgens een update over het project en vertelt
hoe House of Design het lokaal waardeketenmodel inzet om te komen tot een lokale circulaire
maakindustrie: ‘We verbinden de keten rond een product en organiseren de samenwerking
tussen de verschillende schakels. Design kan hierbij een grote rol spelen; het maakt
maatschappelijke vraagstukken tastbaar en aantrekkelijk. Kijk maar naar de krukken en tafel.
Met deze bijeenkomst zijn we weer een stap verder in het verbinden van de schakels en kunnen
we zichtbaar maken dat het loont om in een keten te denken en te werken.’
Presentatie ontwerpteam
Daarna presenteren de ontwerpers hun krukken en de tafel en vertellen ze over het
materiaalonderzoek, het werkproces en de lokale productieketen. Ook tonen ze daarbij hun
ideeën voor nog twee producten. De ontwerpers laten zien hoe ver ze zijn met het tweede
product (voor de ontbijttafel) en het derde grotere interieurproduct. Met deze drie producten
tonen we de veelzijdigheid van de lokale grondstoffen en de ketens die er omheen
georganiseerd kunnen worden.

Marc Paulusma: digitaal gereedschap en klei
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. Dat is de plek waar hij het
klei heeft gehaald. Het kleine product voor op de ontbijttafel is een vaas of karaf. Marc heeft
met de kleiprinter al meerdere proefjes gemaakt. Hiermee bepaalt hij de juiste samenstelling
van het materiaal en de juiste instelling de printer. Een tijdrovend maar interessant onderzoek.
Marc werkt samen met De Holm en Fablab Groningen om zijn kennis en ervaring van het
materiaal en de kleiprinter door te geven.

In gesprek
Marc is daarnaast ook bezig met een sociaal onderzoek: ‘Door in gesprek te gaan met mensen
die wonen en werken in onder andere de agrarische en ecologische sector wil ik me verdiepen
in hun wereld. Wat is hun belevingswereld? Waarom zijn ze daar gaan wonen/werken of waarom
zijn ze daar gebleven? Door te luisteren hoop ik dat we kansen kunnen vinden die mens en
natuur dichter bij elkaar kunnen brengen, zodat de agrarische sector niet in de weg van
biodiversiteit staat en de boeren nog steeds kunnen rondkomen.’

Paul Bloemers: woekeraars en niet woekeraars
Paul Bloemers werkt al meer dan 10 jaar met bamboe, als alternatief voor hout. Bamboe is een
heel duurzaam gewas; het zuivert de grond en neemt CO2 op. Het is geschikt voor tuinen maar
bijvoorbeeld ook voor een industrieterrein. Mensen zijn vaak huiverig voor bamboe omdat het
zo woekert en je het moeilijk weg kunt halen. Paul vertelt: ‘Je hebt woekeraars en niet
woekeraars en de niet woekeraars kun je weghalen.’ Hij onderzoekt momenteel welke soort het
meest geschikt is voor zijn producten.
Voor de kruk heeft hij geperst bamboe gebruikt met het lokale bamboe als decoratie. Voor het
tweede kleine product voor bij de ontbijttafel werkt Paul met bamboe van Bamboo Spirit, van
Remmo Georgius uit Kloosterburen. Hij experimenteert met geplet bamboe waarmee hij wil
vlechten. Dit doet hij samen met vlechtexpert Esme Hofman. Paul geeft aan dat het van belang
is om de gehele steel te gebruiken van de bamboe, want dan is het materiaal heel sterk. Het
gevlochten bamboe gebruikt hij voor een dienblad en voor een zitting van een kruk. Ontwerper
Simone Larabi vult aan: ‘De Groninger bamboe is anders, de knoppen liggen dichter bij elkaar.
Dit zal meespelen bij het vlechten en geeft misschien wel verrassende resultaten.’

Wybren Veenstra: klei voor krukken en servies
Wybren Veenstra is keramist. In zijn dagelijkse praktijk maakt hij vrij werk (plastieken en
sculpturen), maar voor het project Lokale Maakplaats werkt hij aan toegepaste producten. De
eerste was de kruk voor de bibliotheek.
In de droge kleigrond ziet Wybren mooie vormen, die hij heeft gebruikt als inspiratie voor de
kruk. De Groninger klei die hij via Strating krijgt blijkt lastig om te gebruiken. Na het bakken
krimpt het materiaal waardoor er scheuren ontstaan. Wybren heeft meerdere krukken met
eigen klei gemaakt en daarop meerdere lagen aangebracht met verschillende resultaten. Zo
heeft hij Groninger klei als slib toegepast. En door toevoeging van een laag ijzeroxide krijg je de
karakteristieke rode kleur. De kruk die in de bibliotheek staat heeft hij geglazuurd met
melkproducten, waardoor er een mooi kleurverloop ontstaat.
De krukken heeft Wybren handmatig gemaakt. Om te kunnen opschalen is een mechanische
productie nodig. Hiervoor is een krukpers gemaakt. Daar werkt hij nu mee verder.
Het tweede product is een ontbijtservies, als begin van een Waddenservies; een klein dienblad
met drie kopjes. Op de koppen heeft hij een golfpatroon aangebracht en een witte en blauwe
rand zodat het aangenamer drinkt. De kleuren verbeelden de Groningse luchten.
Hergebruik
Wybren heeft daarnaast ook geëxperimenteerd met de warmte van de oven. In principe geldt
hoe hoger, hoe sterker het materiaal, maar de klei kan dan niet goed worden hergebruikt. Bij
573 graden bakken is de klei weer goed te hergebruiken. Hij vindt de bruikbaarheid van het
materiaal dan echter beduidend minder. Dan moet dus worden gekeken hoe je het nog kan
toepassen.
Wybren werkt samen met De Holm om zijn kennis en ervaring door te geven. Ze bouwen een
kleioven en ontwikkelen workshops. Ook werken ze samen met lokale keramisten aan een
waddenservies. De keten van Wybren bestaat verder uit: Strating en Werkplein Ability voor
opschaling van de productie.

Marja Heijnen, onze partner van De Holm: ‘We zijn net begonnen met het bouwen van het
Klushuis, dat wordt een plek waar we de activiteiten van de Lokale Maakplaats organiseren. We
zijn geïnspireerd geraakt door het klei en de verschillende toepassingen. Daar willen we mee
verder met Wybren en met Marc en lokale keramisten. Marja heeft ook interesse in de panelen
van Simone om de muren van het Klushuis mee te bekleden.

VOLOP: huis-, tuin- en keukentechnieken voor stro en zeewier
Volken de Vlas van Studio Volop vertelt over het materiaalonderzoek dat hij heeft verricht
samen met Gerard de Hoop. Ze onderzoeken verschillende lokale materialen, maar voor LMP
ligt de focus op zeewier en stro. Ze zoeken naar simpele technieken; ‘Hoe kun je met huis-, tuinen keukentechnieken iets maken van het materiaal dat voor handen is?’ Volken geeft wel aan
dat bij stro het koken een obstakel is, want daardoor is de toepassing niet meer duurzaam.
Vooral op kleine schaal niet.

Hoogwaardige afwerking
Het stro is op verschillende manieren bewerkt; bakken, koken en daarna lamineren, verlijmen
met zetmeel en persen. En dat levert verschillende toepassingen op. Voor de krukken ‘Waggels’
is het stro als stuclaag aangebracht met houtlijm. Hiermee wil Volop de esthetische waarde en
de hoogwaardige afwerking van het materiaal tonen. De vorm is geïnspireerd op de golfjes. De
kruk kan liggend of staand worden gebruikt.
Het materiaal is daarnaast ook geschikt voor akoestische panelen. Het stro is hierbij vermengd
met zeesla en papier van de boekkaften. Het wordt gehakseld en daarna geperst. Een ander
voorbeeld is papierpulp met stro en gebroken schelpen. Als je het daarna met lak bewerkt
wordt het waterbestendig, anders is het niet geschikt voor nattigheid.

Olie en azijnstel van klei
Het tweede product voor op de ontbijttafel is van klei. Dit heeft Volop ook onderzocht in een
eerder project We gaan het meemaken, toen was het Groninger kerkje inspiratiebron. Nu
werken ze aan een olie en azijnstel dat de vorm heeft van een kalkoven. Deze zijn op meerdere
plekken in de provincie te vinden. Er wordt onderzocht of de productie ervan kan worden
opgeschaald door grote mallen te gebruiken met ruimte voor een tiental flessen.
Voor het derde grotere product werken ze aan een lampenkap. Volken heeft een voorbeeld mee
die gemaakt is van zeesla en papier, maar het kan ook worden uitgevoerd met stro. Het is een
product dat voor Werkplein Ability realiseerbaar is.
Algeninkt
Een ander product waar ze aan werken is algeninkt. Als start van het project hebben we met de
ontwerpers een tour langs interessante ondernemers in het Waddengebied gemaakt. We
hebben toen ook een bezoek gebracht aan Omega Green. Het bedrijft kweekt algen voor met
name de voedselindustrie. Volop gebruikt het als pigment. Samen met een collega van
broedplaats ‘Het Werk’ hebben ze een serie ansichtkaarten gemaakt.
Voor het LMP project kan de inkt voor bedrukking op verpakking worden gebruiken.
Vraag naar bijzondere materialen
Volken merkt dat architecten momenteel vragen naar bijzondere materialen, het liefst costum
made. Dit past goed bij hun brede materiaalonderzoek en de verschillende toepassingen die
Volken en Gerard maken. Er zijn vele combinaties mogelijk.
Volop werkt samen met maakt meerdere lokale schakels in de keten. Ze werken samen met De
Graanrepubliek, Omega Green,Werkplein Ability,

Simone Larabi: charme van het stro en het ambacht
Simone Larabi onderzoekt stro. Stro heeft een rijke historie in Groningen. Het is gebruikt voor
strokarton en papier, maar heeft momenteel een lage waarde. In haar onderzoek neemt ze dat
ook mee: het opwaarderen van een agrarische restroom, het vergroten van de mogelijkheden
omtrent wisselteelt, een betere bodem, en een nieuw verdienmodel voor de boer. Simone vindt
met name de ambacht en de charme van het materiaal interessant.
Stropanelen
De kruk is opgebouwd met panelen. Hiervoor heeft ze eerst het vocht uit de stro gehaald, zodat
alleen de stro overblijft. Daarna heeft ze het verhakseld om er vervolgens met een boekpers
een paneel van te maken. In de panelen heeft Simone het lijnenspel verwerkt uit het landschap,
men name de rechte lijnen van de akkers.
Akoestische kwaliteit
Daarna heeft ze akoestische kwaliteit van het materiaal onderzocht en die bleek goed te zijn.
Simone is bekend met deze toepassing omdat ze dit in het eerdere project We gaan het
meemaken ook heeft onderzocht voor hennep. Ze heeft muurpanelen gemaakt en daar de vorm
van de aar in verwerkt.
Vlechten van stro
Voor de ontbijttafel is ze weer teruggegaan naar het begin, de volledige stengel. Want op tafel
komt het product al snel in aanraking met vocht en dat is lastig als je de stropulp wil
toepassen. In haar onderzoek ontdekte Simone dat er vroeger een voorwerp van stro werd
gevlochten als dank voor de oogst. Als je stro in water legt, dan wordt het heel flexibel en kun je
er vormen van maken. Ze is gaan vlechten met het stro en heeft de vorm van de aar als
inspiratie gebruikt voor een grote onderzetter. De toepassing leent zich ook voor matten of een
object voor aan de muur.
De keten van Simone bestaat uit: de agrariërs die betrokken zijn bij De Graanrepubliek,
Werkplein Ability waar ze de productie kan opschalen.

Kerstbal-eierbal
Een afgeleide van het stro-onderzoek is de
samenwerking met Marcel Hensema. Hij wil een
Kerstbal-eierbal maken van Groninger stro vermengd
met bloemenzaad. De kerstbal moet biologisch
afbreekbaar zijn. Simone heeft Marcel geadviseerd bij
het ontwerp, de productie en de materiaalkeuze.
Gert Noordhoff van de Graanrepubliek
Als agrariër en lid van de Graanrepubliek vindt Gert
Noordhoff het belangrijk om de verbinding tussen de
grond en het product te optimaliseren. Daarbij staat
smaak centraal. Wat is bijvoorbeeld het verschil
tussen de tarwe die op zware klei is geteeld met die
op lichte klei is geteeld. Gert: ‘Het klopt wat Simone
zegt. Stro is nu een laagwaardig materiaal. Het is
interessant om te onderzoeken hoe we die waarde
omhoog kunnen krijgen. Hiervoor moeten we de stroketen bekijken.’ Hij vult aan: ‘Daarbij is er bij het einde
van het product een lek in de keten. Het komt niet
terug bij de boer en dus de nutriënten komen niet
terug in de grond waar het geoogst is.’
Dit zou hij ook graag verder onderzoeken.
Marten Strating is leverancier van de klei voor de ontwerpers. Het wordt regionaal geoogst. Ze
doen bijvoorbeeld afgravingen bij boeren die er natuurgebied van willen maken. Ze halen zo’n
20 a 30 cm halen weg. Het moet ongeroerde klei zijn. De klei van de Kleirijperij is heel fijn,
eigenlijk niet geschikt want het valt zo uit elkaar. Ze zijn gevraagd om van de klei die uit de
Eems wordt gegraven kleiblokken te maken. Dit wordt onderzocht.
Willem Brons van Werkplein Ability
Ability is momenteel een experimenteerplek waar verschillende materialen en technieken bij
elkaar komen. Willem geeft aan dat voor Ability het bamboe splijten en vlechten en ook het stro
vlechten interessant is. Ze zijn nog aan het zoeken hoe ze dit verder op kunnen pakken. Willem:
‘Persen waarmee we plaatmateriaal kunnen maken zijn erg kostbaar en het is anders dan wat
we normaal doen. Dan gaat het voorbij het experiment.’
Daarnaast is er de mogelijkheid om restmaterialen te onderzoeken voor verschillende
toepassingen. Genoeg te doen dus. We bekijken het stap voor stap.
Een ander project dat is voortgekomen uit LMP, is de vormgeving langs de N361. Deze opdracht
kreeg House of Design van de provincie Groningen. Hiervoor verzorgt Ability de uitvoering.
Hugo Majoor, beleidsadviseur circulaire economie van de gemeente Het Hogeland, geeft aan
dat er verschillende initiatieven lopen in de gemeente: ‘We moeten proberen de keten bij elkaar
krijgen. We zoeken naar schaalbaarheid. Daarmee kunnen we het waardevoller maken. Hierbij
moeten we goed naar de lokale grondstoffen kijken.’
Wat betreft de rol van de overheid merkt hij op dat hij voorbeelden nodig heeft om collega’s mee
te nemen in het verhaal. Die hebben moeite om zich een beeld te vormen. Ze vragen om een
praktisch voorbeeld.
De eindexpositie van LMP die we organiseren in het voorjaar van 2022 leent zich hier goed voor.
Het is een mooi moment om gericht mensen uit de nodigen en gesprekken te organiseren

Dank
Dank aan alle betrokkenen: Ilona Ebels en Birte Buwalda van Biblionet Groningen,
opdrachtgever voor de designcollectie. Leveranciers Gert Noordhoff van de Graanrepubliek en
Marten Strating van Strating. Beleidsadviseur Hugo Majoor van de gemeente Het Hogeland.
Partners: Willem Brons van Werkplein Ability en Marja Heijnen en Dorien Fink van De Holm. En
natuurlijk het ontwerpteam van LMP bestaande uit Marc Paulusma (afwezig), Paul Bloemers,
Volken de Vlas en Gerard de Hoop (afwezig) van Studio VOLOP en Simone Larabi.

