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De noodzaak van een groene, duurzame toekomst is kristalhelder. Zo’n 
toekomst gaat vele malen verder dan groene energie gebruiken of minder 
vlees eten. Ook onze spullen, zoals onze meubels en ons servies, zullen 
gaandeweg anders worden. Waar het kan komen ze niet meer van de andere 
kant van de wereld, maar worden ze lokaal gemaakt van lokale materialen. 
En als ze kapot zijn, worden ze gerepareerd of kan het materiaal worden 
hergebruikt. Zo’n toekomst klinkt ver weg, maar komt razendsnel dichterbij. 
Al in 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Hoe komen 
we daar? Met het project Lokale Maakplaats gingen we op zoek naar een 
stukje van de oplossing.  

“Als de pandemie ons iets heeft doen realiseren, dan is het wel dat ons 
huidige systeem niet meer werkt. Vertrouwen op wereldwijde 
productieketens? Het is niet meer vanzelfsprekend en niet meer houdbaar. 
Ons systeem moet op de schop. Lokaal en kleinschalig verdient onze 
aandacht. Met Lokale Maakplaats laten we de meerwaarde zien van lokaal 
produceren met lokale ingrediënten.” 

“Hier moeten we naartoe. Dit is de toekomst. 
De ‘kon-minder’ variant? Die is eigenlijk best oké.” 

ANDERE KIJK  
OP SPULLEN

Circulaire maakindustrie in het 
Waddengebied
Lokale Maakplaats is in 2019 gestart op 
initiatief van House of Design. Met het project 
hebben we stappen gezet in het ontwikkelen 
van een circulaire maakindustrie in het Wad-
dengebied. Hiervoor heeft House of Design zes 
professionele ontwerpers en kunstenaars 
uitgenodigd geïnspireerd te raken door het 
gebied. Het product dat zij ontwerpen, 
wordt hiermee onderdeel van een systeem.  
Samen met een netwerk aan schakels 
onderzochten ze de mogelijkheden van een 
drietal circulaire en uniek vormgegeven 
producten: een kruk, een interieurproduct en 
iets voor op de ontbijttafel dat ook als 
relatiegeschenk kan dienen. Hoe konden ze 
hiervoor gebruikmaken van lokale materialen, 
makers, kennis en logistiek? Hoe kunnen we 
hiermee de lokale economie stimuleren en 
onze bodem gezond houden?  

“Langs onze Waddenkust is zo veel materi-
aal, kennis en talent aanwezig. Kunnen de 
inwoners van de kustregio de grondstoffen 
niet zelf verbouwen om producten van te 
maken? Kunnen we gebruikmaken van de 
oudere inwoners die nog een ambacht 
kennen? Van de ontwerpers die vernieu-
wende producten kunnen ontwikkelen?  
En natuurlijk van al die ondernemers, 
vissers en boeren die hun vak verstaan en 
hun kennis willen delen voor een duurzame 
toekomst! Betrokkenheid creëer je met 
kleinere ecosystemen. Je werkt beter samen. 
En je houdt rekening met elkaar. Als we al 
die schakels succesvol aan elkaar verbin-
den, ontstaat een lokale waardeketen.  
Een systeem dat goed is voor onze planeet 
én voor onze economie. 

Maar hoe kom je tot een regionaal circulair 
ecosysteem in een krimpgebied als het 
Waddengebied? Laten we het omdraaien. 
Waar kun je dit beter doen dan hier in het 
Waddengebied? Juist hier komen natuur, 
toerisme en economie samen, de perfecte 
ingrediënten voor het aanjagen van een 

circulair systeem. De expositie met de collectie 
van het project Lokale Maakplaats laat zien 
hoe zo’n systeem werkt en wat het resultaat is. 
We laten bovendien zien hoe het hierna verder 
gaat. Want we zijn er nog lang niet. Vandaag 
werken we aan de wereld van morgen.”

Eileen Blackmore
Initiatiefnemer van de Lokale Maakplaats en 
oprichter van House of Design, de kartrekker van 
dit project.

Lokaal waardeketenmodel
Zo’n circulaire maakindustrie klinkt mooi, 
maar waar moeten we beginnen? Ontwerp 
speelt een belangrijke rol, maar is niet het 
enige. Daarom werkt House of Design met 
een model: het lokaal waardeketenmodel. 
Dit model laat in één oogopslag zien welke 
schakels we moeten verbinden en welke 
doelen daarbij horen. De doelen staan in de 
buitenste ring: verbinding in de regio, geen 
afval, biodiversiteit, minder CO2-uitstoot, 
trots, werkgelegenheid, verbinding tussen 

beleid en circulair ondernemen, en een 
‘closed loop’ waarmee de kringloop compleet 
wordt. Om dit te bereiken verbinden we de 
schakels en de daarbij behorende stake-
holders: producteinde, ontwerp, materiaal, 
productie & logistiek, kennis & educatie, en 
markt & beleid. Elke schakel is even 
belangrijk en zit bovendien als het ook maar 
even kan binnen een straal van 150 kilometer.  
Op die manier houden we de waarde zo veel 
mogelijk lokaal.  
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Het einde is eigenlijk het begin. Het verminderen van afval is immers vaak de 
aanleiding om naar een meer circulair proces te zoeken. Wat gebeurt er met 
een product wanneer het kapot is? Of als de eigenaar het wil vervangen door 
iets anders? In een circulair systeem kunnen afgedankte producten of 
grondstoffen worden hergebruikt of zo de grond weer in. Afval zou zo vaak 
mogelijk een grondstof moeten zijn. Helaas werkt het meestal nog niet zo. 
Wanneer de grondstof van waarde is, gaan we er ook zorgzamer mee om. 
Denk aan het effect van statiegeld op flessen. Kunnen we deze kringloop ook 
toepassen op andere materialen? Hiervoor is tijd en inzet nodig. Stapje voor 
stapje zullen we toe moeten groeien naar een echte kringloop. Grondstoffen 
worden immers steeds schaarser. En misschien nog wel belangrijker: voor 
ons milieu is het van levensbelang.

Reparatie van vlechtwerk
“Ik hoop te bereiken dat we van lokaal 
geteeld bamboe een hoogwaardig product 
kunnen maken,” vertelt Paul Bloemers van 
Studio Bloooms. “Bamboe is de meest 
milieuvriendelijke houtsoort. Eigenlijk is het 
geen hout, maar gras: bij kap behoudt de 
plant zijn wortels. Een vierkante hectare 
bamboe levert bovendien zo’n 30 procent 
meer zuurstof op dan hout.” In samenwer-
king met Bamboo Spirit in Kloosterburen 
kijken we naar de mogelijkheid om bamboe 
in de regio te telen. Bamboe blijkt goed te 
gedijen op zilte grond. Een circulair product-
einde is echter nog een uitdaging. Plaatma-
teriaal van bamboe is bijvoorbeeld niet 
afbreekbaar, omdat er nog geen geschikte 
biologisch afbreekbare lijm bestaat. 
Repareren dan? Daarvoor hebben we wel 
een idee. De bamboe uit Kloosterburen 
wordt bijvoorbeeld door Werkplein Ability 
gespleten en gevlochten tot dienbladen. 
Gaat het vlechtwerk stuk? Dan kan het 
dienblad worden teruggebracht naar 
Werkplein Ability. Het vlechtwerk wordt 
gerepareerd en het dienblad kan weer een 
ronde mee. 

Studio Bloooms - Paul Bloemers
Paul Bloemers ontwerpt en maakt interieur-
producten van bamboe. Eerder werkte hij 
veel met hout. Hoe meer hij zag, las en 
meemaakte op het gebied van houtkap, het 
transport, het drogen en de bijbehorende 
handel, hoe meer hij aan zijn vak begon te 
twijfelen.  
Dat veranderde toen hij in contact kwam 
met bamboe. Binnen Lokale Maakplaats 
onderzocht Paul de mogelijkheden van in 
Groningen geteelde bamboe. Hij liet zich 
inspireren door de invloed van de mens op 
het Waddengebied, de lokale erosie en 
welke positieve rol de aanplant van bamboe 
hierin kan spelen. Het resultaat is een 
dienblad van gevlochten bamboe en een 
kruk van bamboe plaatmateriaal, gedeco-
reerd met bamboe uit Kloosterburen.

Verder lezen over Paul Bloemers en zijn 
bijdrage aan Lokale Maakplaats? Ga naar 
https://lokalemaakplaats.tumblr.com voor 
meer informatie over zijn ontwerpproces en 
resultaten. 

PRODUCTEINDE
We zijn er nog niet, maar we zijn al wel begonnen 

Systeem is nog niet zover
Tijdens het ontwerpproces hebben de 
ontwerpers rekening gehouden met het 
producteinde. Kan het product uit elkaar 
worden gehaald? Kan het materiaal 
vervolgens opnieuw als grondstof worden 
gebruikt? Of is het biologisch afbreekbaar? 
Zijn er bovendien manieren om het product-
einde uit te stellen, bijvoorbeeld door het 
product te repareren? We zijn graag eerlijk 
hierover: dit deel van de lokale waardeketen 
blijkt lastig. Dat ligt niet zozeer aan de 
ontwerpers, maar vooral aan het systeem. 
Sommige noodzakelijke ingrediënten 
bestaan simpelweg nog niet. Dat hebben we 
met Lokale Maakplaats blootgelegd, maar 
niet kunnen oplossen. We zijn er dus nog 
niet, maar we zijn al wel begonnen.   



6

De rol van het ontwerp en de ontwerper is belangrijk. Heel belangrijk.  
Maar liefst 80 procent van de kosten en milieubelasting van een product 
wordt bepaald door het ontwerp. Het kan dus veel opleveren voor bedrijf  
en milieu, als een ontwerper al in een vroeg stadium bij een productvraag 
wordt betrokken. De ontwerper kiest bijvoorbeeld het materiaal en de 
techniek waarmee het product gemaakt wordt. Lokale makelij is meestal 
duurder dan massaproductie. Het ontwerp kan eraan bijdragen dat het 
product er waardevol uit ziet, zodat het langer wordt gebruikt en misschien 
zelfs wordt gerepareerd. In een circulair systeem kijkt de ontwerper boven-
dien naar de eindfase van het product. Wat gebeurt er als het voorwerp 
kapot is? De ontwerper neemt deze vraag mee in het ontwerpproces en 
bepaalt daarmee de waarde van de grondstof die overblijft. Door alle schakels 
te onderzoeken, creëert de ontwerper een eigen lokale waardeketen. 

ONTWERP

Zes ontwerpers
Aan Lokale Maakplaats zijn zes professio-
nele ontwerpers verbonden: Volken de Vlas 
en Gerard de Hoop (Studio Volop), Wybren 
Veenstra (Kreatz), Marc Paulusma (Studio 
MARC), Paul Bloemers (Bloooms) en Simone 
Larabi (Studio Simone Larabi). Ze deden 
onderzoek naar materialen, keken naar 
nieuwe toepassingen voor grondstoffen en 
ontwierpen uniek vormgegeven producten. 
De productontwerpers hebben zich laten 

Landschap vol patronen
“Het grootschalige open landschap van het 
Waddengebied is wonderschoon,” vertelt 
Simone Larabi van Studio Simone Larabi. 
“Markante kwelderwallen, statige akker-
bouwbedrijven, vruchtbare kleigrond, weidse 
uitzichten en slingerende maren... Qua 
geografie is het een groot spektakel van 
lijnen, structuren en patronen. Deze visuele 
patronen hebben zeker een rol gespeeld in 
mijn ontwerpen.” Stro, of eigenlijk graan, is 
sowieso een herkenbaar visueel element in 
het Groningse landschap. In de regio wordt 
nog veel graan verbouwd. Slechts een klein 
deel (de korrel) van het gewas levert geld op. 
Het resterende stro heeft weinig waarde. 
Met Lokale Maakplaats onderzochten we 
een opwaardering van dit materiaal. Zo 
maakte Simone een concept voor een kruk 
en een akoestisch paneel van stropulp. In de 
kruk en het paneel is de vezel nog duidelijk 
herkenbaar, vergelijkbaar met het Groningse 
strokarton van vroeger. De vormen verwijzen 
naar de vlakverdeling van de Groningse 
akkers: wuivend stro dat in rechte lijnen op 
het veld staat.    

Studio Simone Larabi - Simone Larabi 
Simone Larabi is interieurarchitect en 
productontwerper met een liefde voor 
duurzaam en natuurlijk materiaalgebruik. 
Ze is bovendien werkzaam voor House of 
Design. Haar ontwerpen zijn vaak toegespitst 
op de (natuurlijke) omgeving van een project, 
en vertellen dan ook een specifiek maat-
schappelijk verhaal. Door het (her)gebruik 
van duurzame en natuurlijke materialen 
krijgen oude tradities en ambachten nieuwe 
betekenis. Binnen Lokale Maakplaats 
onderzocht Simone stro, het restproduct 

Het materiaal, de mensen, de cultuurhistorie en het landschap

inspireren door diverse elementen uit de 
Waddenregio: het materiaal, de mensen, de 
cultuurhistorie en het landschap. Elk van de 
zes ontwerpers heeft een eigen benadering. 
Zo legt de ene ontwerper meer nadruk op 
het concept, terwijl de andere ontwerper 
juist meer naar het product kijkt. Meer of 
minder nadruk op interieur, sociale structuren, 
vakmanschap of artistieke interventie: hun 
persoonlijke visie op design heeft geleid tot 
sterk uiteenlopende ontwerpen.        

van graan van de coöperatieve vereniging  
De Graanrepubliek 2.0. Dit paste goed bij 
haar zoektocht naar manieren om restmate-
riaal op te waarderen. Het resultaat is een 
gevlochten tafelmat, een akoestisch paneel 
en een kruk. 

Verder lezen over Simone Larabi en haar  
bijdrage aan Lokale Maakplaats? Ga naar 
https://lokalemaakplaats.tumblr.com voor 
meer informatie over haar ontwerpproces en 
resultaten.
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Welke materialen, zoals grondsoorten of gewassen, zijn er al in de regio? 
Welke bruikbare planten kunnen hier misschien succesvol verbouwd worden? 
Binnen de lokale waardeketen kijken we naar wat er al is en zoeken we naar 
materialen die hernieuwbaar of herbruikbaar zijn. Materialen die geen afval 
veroorzaken en die bovendien de biodiversiteit bevorderen. De focus ligt op 
lokale hernieuwbare grondstoffen en afvalmateriaal. Hernieuwbare grond-
stoffen vormen de basis voor biokunststoffen. Afvalmateriaal of restmate-
riaal krijgt nieuw nut, als we er een nieuwe toepassing voor kunnen vinden. 
Reststromen van lokale gewassen krijgen op die manier een nieuwe bestem-
ming. Dat vermindert niet alleen de hoeveelheid afval, maar zorgt ook voor 
een extra of nieuw verdienmodel voor agrariërs.

MATERIAAL

Van stro tot alg
Waarom van ver halen wat hier in de achter-
tuin groeit? Binnen het project hebben de 
ontwerpers een aantal lokale materialen 
onderzocht, waaronder algen, zeewier, slib, 
chitosan, stro, olifantsgras, vlas, bamboe en 
hennep. Waar mogelijk werden deze materi-
alen geleverd door lokale partijen. Zo kwam 
het stro van de coöperatieve vereniging De 
Graanrepubliek 2.0 in Bad Nieuweschans. 
De algen kregen we van Omega Green uit de 
Eemshaven, het zeewier van de vissers van 
Solt uit Zoutkamp, de chitosan van het 
voormalige Telson en de klei van de Kleirij-
perij in Delfzijl en van Strating in Oude Pekela. 
De bamboe om mee te vlechten is gekweekt 
door Bamboo Spirit in Kloosterburen. 

Overvloed aan grondstoffen
“We hebben de mogelijkheden onderzocht 
van diverse materialen die in grote hoeveel-
heden aanwezig zijn in deze regio,” vertelt 
Volken de Vlas van Studio Volop. “De goede 
beschikbaarheid van de grondstoffen heeft 
een belangrijk voordeel. Na een succesvolle 
haalbaarheidsfase kunnen de gevonden 
toepassingen verder worden doorontwikkeld 
naar productie en vermarkting.” Samen met 
zijn collega-ontwerper Gerard de Hoop 
werkt hij met algen, zeewier en stro. Zo is 
stro van oudsher een in de regio veel voorko-
mende grondstof als agrarische reststroom. 
Van stro kan de vezel op verschillende 
manieren worden toegepast: als fineer, 
verlijmd met aardappelzetmeel, of als lange 
vezel, bijvoorbeeld gevlochten. Erg in opmars 
als natuurlijke grondstoffen zijn algen en 
zeewier. Gerard: “We willen de kracht van het 
zeewier benutten, zoals het prachtige 
heldere groen en de cellulose waar de plant 
rijk aan is.” Studio Volop werkt bovendien 
met lokale puinstromen, onder andere van 
afgebroken gebouwen. Hiervan maken ze 
een nieuw soort duurzaam en circulair 
terrazzo: ‘Diggels’. 

Studio Volop - 
Volken de Vlas en Gerard de Hoop
Studio Volop is een samenwerking tussen  
de ontwerpers Volken de Vlas en Gerard de 
Hoop. Studio Volop ontwikkelt en produceert 
duurzame materialen van gerecyclede en 
herwinbare grondstoffen. Denk hierbij aan 
verschillende soorten puingranulaat en 
agrarische reststromen. Met deze materialen 
ontwerpen ze nieuwe toepassingen en 
producten. Ze werken hierbij nauw samen 
met regionale partners en overheden.  

Waarom van ver halen wat hier in de achtertuin groeit?

Hun doel met hun deelname aan Lokale 
Maakplaats was de ontwikkeling van een 
mooi, eerlijk en duurzaam product, ontworpen 
en geproduceerd door, voor en met de regio. 
Het resultaat is het krukje ‘Waggels’, een 
olie- en azijnstel van Groningse klei, een 
schaaltje van stropulp, een lampenkap van 
een combinatie van stro en zeewier, een 
servetring en een set ansichtkaarten. 

Verder lezen over Volken de Vlas, Gerard de 
Hoop en hun bijdrage aan Lokale Maakplaats? 
Ga naar https://lokalemaakplaats.tumblr.com 
voor meer informatie over hun ontwerppro-
ces en resultaten.
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Geen spullen zonder makers. Hoe zorgen we ervoor dat de ontwerpen echt 
geproduceerd kunnen worden? Wie gaat ze maken? En hoe? Lokale productie 
scheelt transport en dus CO2-uitstoot. Bovendien is het goed voor de lokale 
economie en werkgelegenheid. Om van grondstof tot halffabricaten te 
komen en van die halffabricaten producten te maken, hebben we dus een 
lokale maakindustrie en lokale productiecapaciteit nodig. Lokale handen die 
gewoon iets bijzonder moois kunnen maken. Daar is nu amper sprake van. 
Het grootste deel van de productie wordt immers uitbesteed aan verre 
landen. De maakindustrie is bijna volledig uit Nederland verdwenen. Daarom 
zullen sommige processen eerst nog elders in Europa of zelfs nog verder 
weg moeten plaatsvinden. Hoe meer de vraag groeit, hoe aantrekkelijker het 
wordt om te investeren, op te kunnen schalen en zo de vakkennis alsnog 
naar de regio te halen.  

Zo gaan we het hier maken
In ons project hebben we per stap in het pro-
ductieproces bekeken wat in de regio kon 
worden gedaan en gemaakt. Bestaande 
lokale ambachts- en vaklieden en produ-
centen hebben we goed in kaart kunnen 
brengen. We werken bovendien samen met 
de lokale partners, De Holm en Werkplein 
Ability om diverse mensen kennis te laten 
maken met de nieuwe materialen binnen dit 
project. Op die manier kunnen we kennis van 
verschillende ambachten en technieken 

3D-printen met klei
“De verbinding tussen de mens en zijn 
omgeving fascineert mij mateloos. Hier 
liggen vaak verborgen verhalen.” Marc 
Paulusma van Studio MARC is binnen het 
project aan de slag gegaan met 3D-printen. 
In plaats van printen met plastics, heeft hij 
onderzocht of je ook kunt 3D-printen met 
natuurlijke materialen, waaronder klei. 
Marc: “Met het 3D-printen kan ik een aantal 
materialen die normaal met ambacht 
worden geassocieerd combineren met 
nieuwe digitale technieken. Hierdoor 
ontstaat een interessante dialoog tussen 
oud en nieuw.” En daaruit kunnen weer 
nieuwe innovaties volgen. Maar hoe tech-
nisch is 3D-printen eigenlijk? Is het niet 
gewoon een kwestie van je ontwerp uploa-
den en op een knop drukken? Niets blijkt 
minder waar. “3D-printen wordt vaak zo 
afgespiegeld in de media,” legt Marc uit. “In 
de praktijk is er voor 3D-printen ervaring, 
inzicht en kennis nodig, net als voor elk 
ander gereedschap.”

Studio MARC - Marc Paulusma
Studio MARC is een ontwerpstudio op zoek 
naar nieuwe verbindingen tussen mens en 
natuur. Marc Paulusma onderzoekt en 
ontwerpt een gevoel van verwondering om 
mensen meer bewust te maken van de 
impact op onze omgeving en hoe deze ons 
kan beïnvloeden. Hij experimenteert met 
biologische processen en reststromen.  

Op die manier ontstaan nieuwe producten, 
technieken, installaties en ervaringen. Hij 
wordt geïnspireerd door conflicten en 
contrasten. De botsing tussen de digitale 
3D-printer en het intuïtieve werken met 
Groningse klei is daar een mooie illustratie 
van. Het resultaat: vazen en een concept 
voor een kruk.  

Verder lezen over Marc Paulusma en zijn  
bijdrage aan Lokale Maakplaats? Ga naar 
https://lokalemaakplaats.tumblr.com voor 
meer informatie over zijn ontwerpproces en 
resultaten. 

Lokale handen die gewoon iets bijzonder moois kunnen maken

uitwisselen. Daarnaast betrekken we 
mbo- en hbo-opleidingen, herintreders en 
nieuwkomers om de lokale maakindustrie 
voor te bereiden. Vakmensen zijn nu al erg 
schaars. Daarom zetten we ons in voor het 
opleiden van circulaire makers. De groeien-
de vraag naar het uitvoeren van de circulaire 
toepassingen is slechts een kwestie van tijd. 
Door hier klaar voor te zijn, kan de logistiek 
lokaal en duurzaam worden georganiseerd. 
En dat kan weer zorgen voor betekenisvolle 
werkgelegenheid én inventieve oplossingen.

PRODUCTIE & LOGISTIEK
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Nieuwe toepassingen van vaak traditionele materialen: dat vraagt om een 
combinatie van zowel oude als nieuwe kennis. Enerzijds mogen we de oude 
kennis die nu nog bij ambachtslieden aanwezig is niet verloren laten gaan of 
zomaar terzijde schuiven. Anderzijds hebben we nieuwe kennis nodig op het 
gebied van duurzame processen, digitaal produceren en nieuw ontwikkelde 
hernieuwbare materialen. Samenwerking met kennisinstellingen is daarom 
heel belangrijk. Zij kunnen onderzoek doen en proeven maken van diverse 
materialen. Met deze proeven kunnen ze samen met ontwerpers halffabricaten 
ontwikkelen. De mix van oude en nieuwe kennis moet vervolgens gaan leven, 
gaan bruisen en vooral veel uitgewisseld worden. Want circulair werken is 
binnenkort niet meer het domein van een stel groene dromers; het wordt 
bliksemsnel mainstream. 

KENNIS & EDUCATIE

Makers van straks
De vraag naar circulair denkende en werkende 
mensen is groot en zal in de nabije toekomst 
nog groter worden. House of Design helpt 
mee met het opleiden van de uitvinders en 
vakkundige makers van de toekomst. Met 
maakeducatie verbinden we hoofden en 
handen op het voortgezet onderwijs en 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs in 
de regio. Hiervoor is er binnen Lokale 
Maakplaats samengewerkt met Terra MBO, 
het Hogeland College en de Hanzehogeschool. 
We geven workshops en gastlessen aan 
leerlingen, studenten en docenten rondom 
de lokale materialen, innovatieve technieken 

Oud ambacht doen herleven
“Klei heeft een grote historische betekenis 
in Groningen,” vertelt Wybren Veenstra van 
Kreatz. “Er waren tientallen kleifabrieken in 
de provincie die inmiddels allemaal zijn 
verdwenen. Er resten slechts enkele ruïnes.” 
En met die verdwijning verdwijnt ook 
langzaam het eeuwenoude ambacht van 
werken met klei. Wybren hoopt deze oude 
ambacht met zijn aandeel aan Lokale 
Maakplaats weer te doen opleven. Wybren: 
“Door het ontwikkelen van nieuwe producten 
en toepassingen, wil ik de voordelen van klei 
als materiaal laten zien.” Vanuit zijn vak als 
docent beeldende kunst en keramist gaf hij 
een workshop aan Vakland Het Hogeland bij 
de Holm en een gastles aan het Hogeland 
College in Warffum. Na een kort verhaal over 
de geschiedenis van klei in Groningen, liet 
hij de leerlingen zelf ervaren hoe je klei vormt. 
Ze maakten een duimpotje en kregen tips 
over hoe ze de kommetjes uniek kunnen 
vormgeven. De leerlingen waren erg enthou-
siast. Vooral dat ze met hun eigen handen iets 
hebben gemaakt wat uit hun eigen buurt 
komt vonden ze erg bijzonder.   

Kreatz - Wybren Veenstra
Beeldend kunstenaar Wybren Veenstra maakt 
keramische beelden en plastieken. Binnen 
het project Lokale Maakplaats werkte hij met 
klei en slib uit Groningen. Hierbij heeft hij 
bovendien onderzocht of de plaatselijke klei 
kan worden verbeterd door er restmateriaal 

aan toe te voegen. Geologie, technologie en 
architectuur zijn enkele van zijn inspiratie-
bronnen. Daar bleek het Waddengebied 
meer dan genoeg van te hebben. Voor zijn 
ontwerpen liet hij zich daarom inspireren 
door de regionale historische producten en 
de vormen die de lokale klei krijgt wanneer 
het opdroogt. Denk hierbij aan bakstenen, 
dakpannen en drainagebuizen: alles met een 
karakteristieke rode ijzeroxide kleur.  
Het resultaat is een set kommetjes voor 
koffie of een borreltje en een kruk die door 
een speciaal hiervoor eigen gemaakte 
hydraulische pers wordt ontwikkeld.

en het maak- en ontwerpproces. Zoals een 
workshop vlechten met wilgentenen voor 
medewerkers van Ability. In samenwerking 
met Vakland Het Hogeland organiseerden we 
de workshop kennismaken met (Groninger) 
klei. Hierbij werken onderwijzers en ontwer-
pers nauw samen om nieuwe lesmethoden 
te ontwikkelen en delen deze met andere 
scholen in de regio en verder in Europa. 
Voorbeelden van deze Europese educatieve 
projecten rondom circulair maakonderwijs 
waar House of Design bij betrokken is, zijn: 
www.craftyourfuture.eu  
www.circulardesigneurope.eu  
en www.smarthands.school 

Circulair werken wordt bliksemsnel mainstream

Bekijk de video van de gastles aan het 
Hogeland College via de QR code.

Verder lezen over Wybren Veenstra en zijn 
bijdrage aan Lokale Maakplaats? Ga naar 
https://lokalemaakplaats.tumblr.com voor 
meer informatie over zijn ontwerpproces  
en resultaten.



Lokale waarde maak je samen 
Lokale Maakplaats is een initiatief van House of 

Design, maar valt of staat met de inhoudelijke 

bijdrage en financiële steun van diverse partners.

In samenwerking met 
De Graanrepubliek 2.0, De Holm, Werkplein Ability, 

Omega Green, de vissers van Solt, de Kleirijperij in 

Delfzijl, Steenindustrie Strating B.V., Bamboo 

Spirit, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, 

Hogeland College, MBO Terra, Bakker Wiebrand, 

Biblionet Groningen, Stichting Kunst & Cultuur, 

Vakland Het Hogeland, Esmé Hofman, Alie Schaap, 

Lies Keramiek, Cosis, Studio Volop, Studio Simone 

Larabi, Bloooms, Kreatz en Studio MARC.

Financiële steun 
Waddenfonds, Gemeente Het Hogeland, Provincie 

Groningen en Biblionet Groningen. 

Deze brochure is een uitgave van House of Design
Merkstrategie: Lianne Lugies
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Ontwerp: Dick Muileman
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Een product kan nog zo mooi en circulair ontworpen zijn; als niemand het 
nodig heeft, heeft het weinig bestaansrecht. De lokale waardeketen werkt 
alleen als er ook vraag naar de producten is. Die vraag stimuleren kan nog 
best lastig zijn. Een circulair product kost immers meer dan we gewend zijn. 
Dat is logisch, voor lokale productie worden Nederlandse lonen betaald en 
het is geen massaproductie. Bewustzijn kan hierbij helpen. Maak bijvoorbeeld 
een productlabel met daarop de herkomst van de grondstoffen, waar het 
gemaakt is, hoe de prijs tot stand is gekomen en wat de voordelen zijn voor 
mens en milieu. Zo is duidelijk waarom je voor een circulair product (iets) 
meer moet betalen. 

Vooroplopen kan gewoon 
Een bredere bekendheid van circulaire 
producten vraagt om organisaties die voorop 
willen lopen. Bedrijven en overheidsinstan-
ties kunnen een grote rol spelen als zoge-
noemde launching customer, oftewel de 
eerste grote afnemer van een nieuw product. 
Zo geven ze het goede voorbeeld en kunnen 
ze het vliegwiel van de lokale waardeketen 
aanzwengelen. Ook aanbestedingen zijn een 
uitgelezen kans voor de overheid om 
circulariteit aan te jagen. Daarom geeft de 
Lokale Maakplaats overheden advies over 
hoe je aanbestedingen zo kunt formuleren 
dat lokale en eventueel kleinere partijen 
mee kunnen dingen. 

En nu? 
De expositie van de ontworpen en gemaakte 
producten vormt de strik rond het project 
Lokale Maakplaats. We laten hiermee zien 
hoeveel het Waddengebied ons te bieden 
heeft aan kennis, kunde en materialen. Het 
alternatief en de schoonheid daarvan is 
tastbaar, zichtbaar, herkenbaar én haalbaar.  
Maar we willen meer. We moeten verder en 
we gaan door.

Plasticsoep in de Waddenzee 
We weten steeds meer over de schadelijke 
effecten van plastic voor mens en natuur. 
Ook voor de natuur in het Waddengebied is 
het een ernstige bedreiging. Waar komt al 
dat plastic vandaan? Uit onderzoek blijkt dat 
het merendeel van het plastic afval in de 
Waddenzee uit het gebied zelf komt! Dat is 
misschien schrikken, maar is eigenlijk goed 
nieuws. Als we zelf de bron zijn, kunnen we 
de situatie ook zelf veranderen. 

Wad van Waarde 
Wad van Waarde is een meerjarig programma 
van House of Design, Ecoras, It Erfskip, 
Vanhulley, TCNN, Friesland College, NHL 
Stenden Hogeschool, Van de Bilt zaden en 
vlas, Agrarisch Collectief Waadrâne, Huis 
Veendam en Reblend. Samen pakken we het 
probleem bij de bron aan. We ontwikkelen 
biobased en herbruikbare alternatieven voor 
plastic producten die vaak in de Waddenzee 
belanden. Hierbij werken we zo veel mogelijk 

“Met ‘Wad van Waarde’ gaan we 
van plasticsoep naar groentesoep.” - Eileen Blackmore

met de lokale keten, zoals met grondstoffen 
uit de streek. Zo dringen we het gebruik van 
(wegwerp)plastic terug, waardoor er ook 
minder van in de natuur terecht kan komen. 
Ondertussen bouwen we verder aan de lokale 
maakindustrie. Kijk voor meer informatie op 
www.wadvanwaarde.nl

Workshop: maak (zelf) de waarde mee 
De waarde van lokaal materiaal met je eigen 
vingers ervaren? Doe dan mee aan een 
maakworkshop. Je ontdekt materiaal uit de 
buurt met al je zintuigen en maakt er onder 
professionele begeleiding een bruikbaar 
voorwerp van. Vlecht bijvoorbeeld je eigen 
mandje van wilgentenen. Hoeveel tijd kost 
het om zoiets te maken? Heb je de techniek 
snel onder de knie? En wat doet dit met je 
waardering voor lokaal gemaakte producten? 
Kijk op www.houseofdesign.nl voor maak-
workshops in de nabije toekomst.  

Verantwoord(ing) papier 
Alle kleine beetjes helpen. Daarom is deze 

brochure geprint op papier van Biotop. Het is een 

ongestreken papiersoort geproduceerd van 

afvalhout. Het crèmekleurige papier is chloorvrij 

gebleekt en bevat geen optische witmakers. 

Elegant en toch beter voor onze planeet.

MARKT & BELEID
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