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Natuurlijk kan bamboe worden gebruikt omwille van zijn decoratieve 
kwaliteiten. Chinese musea bezitten schitterende voorbeelden van de 
eeuwenoude bamboecultuur en van het meesterschap waarmee de 
ambachtsmensen het materiaal bewerken. Maar Chris Kabel koos een 
andere insteek toen hij op uitnodiging van de Shanghai University in 
2016 neerstreek in Anji, de bamboehoofdstad van China. Gaandeweg 
richtte hij zijn onderzoek binnen enkele gespecialiseerde bedrijven  
in de regio uitsluitend op de constructieve kwaliteit van bamboe.  
Terwijl de ambachtelijke industrie het liefst indrukwekkende staaltjes 
van imponeerkunst blijft produceren, zoals een volledig gedecoreerde 
gevlochten boeddha van vijf meter hoog, wilde hun Nederlandse  
gast terug naar de essentie van het ‘buismateriaal’: zijn sterkte.

In vergelijking met staal, aluminium of hout heeft bamboe een 
gunstige ecologische footprint. Het groeit snel, bindt CO2 en 
beschermt de bodem tegen erosie. Kabel kent dan ook de als ‘duur-
zaam’ verkochte producten die een bedrijf als Ikea in China laat 
maken: snijplanken en andere huishoudelijke attributen waarbij de 
bamboe vezels kort worden gesneden en verlijmd. Hij zocht een 
slimmere manier van verlijmen waarbij de kwaliteit van het materiaal 
beter wordt benut. Want hoewel bamboe lastig te beschermen is 
tegen vocht, vraat en schimmel, maken de lange vezels die vooral 
langs de buitenkant van de stengel liggen het materiaal uitzonderlijk 
sterk. Met deze delen begon hij te experimenteren. Het resultaat is 
een reeks profielen waarin alleen de mechanisch sterkste delen van 
het bamboe met elkaar worden verlijmd zodat er een uiterst stijf 
constructiemateriaal ontstaat dat zich qua sterkte ergens tussen staal 
en hardhout bevindt. Door de natuurlijke tekening van het materiaal 
kent het bovendien een eigen esthetiek. Kabel, die zichzelf omschrijft 
als “van nature lui”, merkte tot zijn genoegen dat er nauwelijks een 
vorm hoefde te worden bepaald: de ovale, driehoekige en vrijwel 
vierkante profielen werden door het materiaal aangereikt.

In de uitwisseling met zijn gastheren merkte de ontwerper het 
verschil tussen zijn zoekende, structurele benadering van een 
ontwerpvraagstuk en de instelling van de bedrijven en zelfs de 
universiteit. Waar zij vooral belangstelling tonen voor direct succes, 
ziet Kabel zijn creatieve bijdrage juist in het ontwikkelen van een 
materiaalvernieuwing voor de lange termijn. Tegelijk erkent hij de 
kwaliteit van de producenten die in staat zijn tegen lage kosten heel 
snel te produceren. Daartoe zal hij eerst de materiaalontwikkeling,  
die nu nog grotendeels handmatig gebeurt, verder moeten opschalen  
en zullen er prototypen gemaakt moeten worden die de lichtheid,  
de esthetiek en de tactiliteit van de profielen uitbuiten. Weten-
schappelijke ondersteuning zoekt hij daarbij niet; samenwerking  
met de industrie juist wel.

1 RECOMPOSED BAMBOO — Studio Chris Kabel

Bamboo can, of course, be used because of its decorative qualities. 
Chinese museums display beautiful examples of a centuries-old 
bamboo culture, showcasing the mastery with which craftsmen work 
the material. But Chris Kabel chose a different approach in 2016 
when, at the invitation of Shanghai University, he settled down in 
Anji, the bamboo capital of China. Gradually, he focused his research, 
conducted with a number of specialized companies in the region, 
solely on bamboo’s structural characteristics. While the craft industry 
prefers to produce impressive art pieces, such as a fully decorated, 
5-m-high braided buddha, their Dutch guest wanted to return to the 
essence of the ‘tube material’: its strength.

Bamboo has a favourable ecological footprint compared with steel, 
aluminum or wood. It grows quickly, binds CO2 and protects the 
soil against erosion. Kabel is familiar too with the products made by 
companies like Ikea in China and sold as ‘sustainable’: cutting boards 
and other household items in which the bamboo fibres are cut and 
glued. He decided to search for a smarter way of bonding, in which 
the characteristics of the material are put to better use. Because 
although bamboo is difficult to safeguard against moisture and fungus, 
the long fibres that lie mainly along the outside of the stem make 
the material exceptionally strong. He began to experiment with these 
parts of the plant. The result was a series of profiles in which only 
the mechanically strongest parts of the bamboo are glued together, 
creating an extremely stiff construction material that is stronger than 
hardwood and almost as strong as steel. The material also boasts a 
unique aesthetic due to the natural lines in the bamboo. Chris Kabel, 
who describes himself as ‘naturally lazy’ noted to his satisfaction that 
it was hardly necessary to determine a shape: the oval, triangular and 
almost square profiles were provided by the material itself.

In the exchange with his hosts, the designer noticed the difference 
between his searching, structural approach to a design issue and the 
attitude of the companies and even the university. Whereas they 
are mainly interested in immediate success, Kabel sees his creative 
contribution as the development of a material innovation for the long 
term. At the same time, he recognizes the strengths of the producers 
who are able to manufacture fast, and at low cost. To this end, he 
plans first to scale up the material development, which is still largely 
done by hand, while making prototypes that amplify the lightness,  
the aesthetics and the tactility of the profiles. He is seeking industrial, 
rather than scientific, support in this process.
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1 RECOMPOSED BAMBOO — Studio Chris Kabel

Lengtes staf gemaakt van bamboe. Bamboe wordt verzaagd en het sterkste 
deel – de bast – wordt gebruikt om een nieuw halffabrikaat te maken. 

Staff lengths made of bamboo. Bamboo is sawn and the strongest part –  
the bark – is used to make a new semi-finished product.



Met haar Studio Mixtura biedt Daria Biryukova bedrijven, overheden 
en organisaties designoplossingen voor hun productiemethoden en 
afvalbeheer. Het bestrijden van vervuiling is een prioriteit. Bijvoor-
beeld door in een circulair proces afvalverwerkers te koppelen aan 
productiebedrijven wil Studio Mixtura nieuwe, schonere alternatieven 
vinden voor vastgeroeste verwerkingsprocessen van materialen. 
FORZ®Glaze is een van de opvallende uitkomsten van deze ontwerp-
benadering.

In 2015 reisde Biryukova naar Oezbekistan voor veldonderzoek.  
Ze ontdekte de bijzondere grondstof die daar al eeuwenlang wordt  
geoogst ten behoeve van de kenmerkende keramiek uit de regio.  
Het gaat om een lokale plant, een tumbleweed die door de ambachts-
mensen wordt verzameld en verbrand om vervolgens als basis te 
dienen voor hun glazuren. Inmiddels is de plant echter met uitsterven 
bedreigd. Biryukova onderzocht of de as van walnotenschillen 
misschien een duurzamer alternatief kon bieden. Omdat deze grond-
stof op hoge temperatuur moet worden verbrand, kwam ze terecht  
bij Mineralz (onderdeel van Renewi). Het bedrijf houdt zich bezig  
met de recycling van minerale afvalstoffen zodat ze als nieuwe grond-
stoffen onder de merknaam FORZ® op de markt kunnen komen.

Geleidelijk verschoof de focus van het project. Niet langer zocht ze 
een materiaal dat speciaal met het oog op de productie van glazuur 
zou worden verbrand, maar begon ze te werken met de feitelijke 
verbrandingsresten. Sinds jaar en dag wordt deze bodemas als 
vervanger van zand en grind gebruikt in de wegenbouw. Andere 
toepassingen zijn er nauwelijks. In de bodemas zit onder meer silica, 
een belangrijk bestanddeel voor de productie van FORZ®Glaze. In 
dit stadium zijn er al twee recepten gepatenteerd: zowel voor een 
transparant als een mat glazuur waarbij het minerale restproduct goed 
is voor 60% van de noodzakelijke grondstoffen. Een gespecialiseerd 
laboratorium onderzoekt de milieueffecten van de glazuurproductie  
en ook de voedselveiligheid is inmiddels met goed gevolg getest  
in de laboratoria van SGS. 

Alles wijst erop dat FORZ®Glaze de potentie heeft om een vervanger 
te worden van het tamelijk kostbare ‘frit’, dat nu het standaard 
basisglazuur is in de keramische industrie. Wat begon als een 
materiaalonderzoek op het niveau van de traditionele ambachtsman, 
staat inmiddels op de drempel van een brede industriële toepassing.

2 FORZ®GLAZE — Daria Biryukova

With her Studio Mixtura, Daria Biryukova offers companies, 
governments and organizations design solutions for their production 
methods and waste management. Fighting pollution is a priority.  
For example, by linking waste processors to production companies  
in a circular process, Studio Mixtura aims to find new, cleaner 
alternatives to old, ingrained processing processes for materials. 
FORZ®Glaze is a striking result of this design approach.

In 2015, Biryukova travelled to Uzbekistan for field research.  
There, she discovered a special raw material that has been harvested 
for centuries to make the ceramics typical of the region. A local 
tumbleweed plant, it is collected by artisans and burned to serve  
as a basis for their glazes. Currently, the plant is threatened with 
extinction. Biryukova set out to investigate whether the ash of walnut 
shells could offer a more sustainable alternative. Because this raw 
material has to be burned at a high temperature, her search led her  
to Mineralz (part of Renewi). Mineralz is active in the upcycling  
of mineral residues into secondary raw materials. The new raw 
materials are marketed under the brand name FORZ®.
 
Gradually the focus of the project shifted. Rather than looking for 
a material to burn specifically to produce glaze, Biryukova started 
to work with actual combustion residues. This bottom ash has 
already been used as a substitute material in road construction, but 
there are hardly any other applications for it. The silica it contains 
makes bottom ash an important component in the production of the 
FORZ®Glaze. At this stage, two recipes have already been patented – 
one for a transparent and one for a matte glaze, with mineral residue 
composition accounting for 60% of the necessary raw materials. 
A specialized laboratory is investigating the environmental effects  
of glaze production, and food safety is the subject of an additional 
study. SGS Laboratory has recently approved the glaze as food safe.

Everything indicates that FORZ®Glaze has the potential to become  
a substitute for the rather expensive ‘frit’, which remains the standard 
basic glaze material in the ceramics industry. Having started off as  
a material survey at the level of the traditional craftsman, the project 
is now on the threshold of a broad industrial application.
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Al vroeg in haar onderzoek experimen-
teerde Daria Biryukova met restmaterialen. 
Omdat de deeltjesgrootte van deze residuen 
ongelijk was, moesten ze met de hand 
worden gemalen om de juiste consistentie  
te bereiken voor het glazuur.

Early on in her research Daria Biryukova 
was experimenting with residues. Because 
of the different particle sizes these residues 
had to be ground by hand to achieve the  
right glaze consistency.

Voordat het uiteindelijke recept van 
Forz®Glazuur was gecreëerd en gepaten- 
teerd, werden verschillende samenstellin-
gen getest om de beste transparantie en 
sterkte van het glazuur te bereiken. Daarna  
werden pigmenten en oxiden toegevoegd 
om een verscheidenheid aan kleuren  
te verkrijgen. 

Before the final recipe of Forz®Glaze 
was created and patented, various 
compositions were tested to achieve the 
best transparency and strength of the 
glaze. The addition of pigments and  
oxides led to a variety of colours.



Is het mogelijk om een gebouw van 250m2 te ontwerpen dat 
gedurende negen dagen als centraal ontmoetingspunt van Dutch  
Design Week fungeert, en waarvoor alle benodigde materialen  
niet alleen worden geleend maar na afloop van het evenement  
ook weer ongeschonden aan hun bruikleengevers geretourneerd?  
Voor die zelfgekozen opgave zagen de architecten van bureau SLA  
en de ontwerpers van Overtreders W zich vorig jaar geplaatst,  
in overeenstemming met het centrale thema van DDW 2017,  
de circulaire economie.

De twee partners werken al geruime tijd samen. Telkens is het denken 
over circulaire ontwerpoplossingen de leidraad van hun gezamenlijke 
experimenten en zoeken ze naar een passende ontwerptaal en 
-methodiek voor duurzame omgevingen en objecten. Gedeeld is ook 
hun enthousiasme voor de mogelijkheden die ontwerpers juist nu 
geboden krijgen. Omdat er nog zoveel uit te zoeken valt rond noties 
als duurzaamheid en circulariteit. Want het mag dan zo zijn dat 
inmiddels redelijk duidelijk is hoe we energetisch circulair kunnen 
bouwen en produceren, op het gebied van grondstoffen wordt  
het al lastiger en de derde component van de drietrapsraket –  
het zoeken naar sociale duurzaamheid – is zeker nog complexer.

Voor het People’s Pavilion was het principe van circulariteit er de 
oorzaak van dat het complete ontwerptraject anders moest worden 
ingericht. Hier bepaalde de inventarisatie van het beschikbare 
leenmateriaal het ontwerp (en niet zoals gebruikelijk andersom). 
Zo’n werkwijze beïnvloedt de vormentaal. Er kon bijvoorbeeld niet 
worden geschroefd, gelijmd of gezaagd omdat alle materiaal geleend 
was. Voor de maatvoering wordt plotseling het maatsysteem van 
de bruikleengevers richtinggevend. Samen met de constructeurs 
van Arup werd daarom een constructiesysteem ontworpen op basis 
van spanbanden en omsnoeringsbanden. Een slimme omgang met 
materialen en hun herkomst was bepalend voor het ontwerp, en wijst 
misschien de richting voor een architectuuropgave waarin in de nabije 
toekomst niets meer verloren mag gaan. Zo bezien belichaamt het 
People’s Pavilion een nieuwe manier van werken en denken, die de 
feitelijke gebruiksduur van het paviljoen ruimschoots overtreft.

Het project toont de potentie van de strategie van urban mining, die 
inmiddels ook wordt omarmd door bedrijven als New Horizon waar 
men complete gebouwen opkoopt om vervolgens alle materialen en 
producten, tot en met de kabelgoten uit een kantoor, te hergebruiken. 
Om daar uiteindelijk weer een gebouw mee te maken zal de expertise 
van ontwerpers nodig zijn en moeten zij het huidige systeemdenken 
veranderen. Dat er in Eindhoven af en toe toch is gezaagd, was in dit 
stadium een onvermijdelijk ongelukje. 

3 PEOPLE’S PAVILION — Overtreders W & bureau SLA 

Can a 250m2 building –  the central meeting point of Dutch Design 
Week for nine days – be designed in such a way that all its materials 
are not only borrowed, but are later returned to their lenders unharmed  
after the event? That was the challenge that the architects of bureau 
SLA and the designers of Overtreders W set out to solve last year,  
in line with the central theme of DDW 2017, the circular economy.

The two partners had already been working together for some time. 
Thinking about circular design solutions has always been the guiding 
principle of their joint experiments, and they search for an appropriate 
design language and methodology for sustainable environments and 
objects. They also share an enthusiasm for the opportunities that 
designers currently have, since there is still so much to investigate 
regarding notions such as sustainability and circularity. For although 
circular approaches to construction and production are already reason- 
ably well defined, there are still difficulties in the area of raw materials,  
while the third component of the triple challenge – the search for 
social sustainability – remains even more complex.

For the People’s Pavilion, the principle of circularity meant that  
the complete design process needed to be organized in a new way. 
The range of available materials on loan determined the design  
(and not the other way around as usual). The method influenced the 
visual language: because all the material was borrowed, it could not  
be screwed, glued or sawn, for example. Regarding the dimensions,  
the size system of the lenders suddenly became a guideline. Together 
with Arup’s engineers, a construction system was designed based  
on straps and strapping bands. A smart way of dealing with materials 
and their origin was decisive for the design, and perhaps points  
the direction for an architectural assignment in the near future,  
in which nothing will be lost. Seen in this way, the People’s Pavilion 
embodies a new way of working and thinking that far exceeds the 
actual duration of use of the pavilion.

The project shows the potential of the urban mining strategy, which 
is now also being embraced by companies such as New Horizon. 
Complete buildings are acquired, and all the materials and products 
they contain reused, up to and including office cable ducts. In order 
to make a building reusable, the expertise of designers is needed 
to make the necessary changes to current ways of thinking. The 
occasional instance of cutting to fit in Eindhoven was, at this stage, 
an unavoidable accident.

3 PEOPLE’S PAVILION — Overtreders W & bureau SLA 
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Het People’s Pavilion is gebouwd zonder het bouwmateriaal aan te tasten.  
Voor de constructie werd niet geboord, geschroefd of gelijmd. Alle materialen  
zijn na afloop ongeschonden geretourneerd naar de leveranciers. 

The People’s Pavilion was built without affecting the building material.  
To create the construction, no drilling, screwing or gluing was carried out.  
After the event, all materials were returned to the suppliers undamaged.



De vergankelijkheid van natuurlijke materialen interesseert Sanne 
Visser al sinds haar studie aan de Willem de Kooning Academie.  
Toen richtte het onderzoek zich voornamelijk op de esthetische eigen-
schappen van vergankelijkheid. Tijdens een Master Material Futures 
aan Central Saint Martins in London verschoof het perspectief naar  
de functionele eigenschappen van natuurlijke materialen, en meer  
in het bijzonder van een ‘materiaal’ dat de mens zelf voortbrengt: haar. 
Alleen al in het Verenigd Koninkrijk is dat een grondstof waarvan 
jaarlijks een geschatte 6,5 miljoen kilo wordt geproduceerd en aan 
de afvalstroom toegevoegd. Als het niet wordt verbrand, verdwijnt 
het naar stortplaatsen. Terwijl mensenhaar een aantal belangrijke 
kwaliteiten heeft, ook nadat het zijn werk op de schedel heeft gedaan. 
Het is extreem licht, absorbeert oliën, heeft isolerende eigenschappen 
en een bijzonder hoge trekkracht.

In het bijzonder deze laatste eigenschap inspireerde Visser tot 
gesprekken met trichologists (haarwetenschappers), ambachtsmensen 
en collega-ontwerpers. Ze stelde vast dat vooral in India en China 
mensenhaar wordt hergebruikt, maar dat gebeurt onder erbarmelijke 
ecologische omstandigheden. In haar project wilde Visser mensenhaar 
zonder toevoeging van bindmiddelen of (bio)plastics gebruiken, en 
moest er bovendien worden afgerekend met de nare associaties die 
het ‘oogsten’ van haar in de loop van de geschiedenis heeft gekregen.

Het onderzoek richtte zich gaandeweg op het maken van touw. 
Voor haar experimenten gebruikt ze inmiddels voornamelijk haar van 
mensen met een Aziatische oorsprong: dat is sterker en elastischer 
gebleken dan Europees of Afro haar. Met een spinner maakt ze garens 
uit de korte vezels en met een ambachtelijke touwmaker begon het 
zoeken naar een proces waarin de betrekkelijk korte vezels waarmee 
is gesponnen (haar van 2 tot 6 centimeter) de sterkte van het touw 
niet aantasten. Ze maakte een serie klimtouwen, schommels en ook 
tassen. Het resultaat tot dusver is hoopgevend: het touw is sterker 
dan een vergelijkbaar product van wol of katoen, maar nog niet zo 
sterk als touw gemaakt van hennep. 

Belangrijk is nu dat het productieproces wordt versneld zodat het 
eindproduct minder kostbaar is. Daarom werkt Visser nu aan de 
ontwikkeling van low-tech machines voor het kaarden en spinnen  
van haar, en voor de touwproductie. Met de machines hoopt ze ook 
andere ontwerpers en hun ideeën te betrekken bij de experimenten 
met mensenhaar.

4 THE NEW AGE OF TRICHOLOGY — Sanne Visser

Sanne Visser has been interested in the evanescent qualities of natural 
materials ever since her studies at the Willem de Kooning Academy. 
Then her research focused mainly on the aesthetic properties of 
transience. During a Masters in Material Futures at Central Saint 
Martins in London, the perspective shifted to the functional properties 
of natural materials, and more specifically to a ‘material’ that humans 
produce themselves: hair. In the United Kingdom alone, an estimated 
6.5 million kg of this raw material is produced annually and added to 
the waste stream. If it isn’t burned, it disappears into landfills. Yet 
human hair has a number of important qualities, even after it has done 
its work on our heads. It is extremely light, absorbs oils, has insulating 
properties, and boasts a particularly high tensile strength.

This last feature in particular inspired Visser to talk to trichologists 
(hair scientists), craftspeople and fellow designers. She found 
that, especially in India and China, human hair is reused, but that 
this happens under appalling ecological conditions. In her project, 
Visser wanted to use human hair without the addition of binders or 
(bio-) plastics. In addition, the deeply unpleasant associations that 
‘harvested’ hair has acquired historically also needed to be tackled.

Her research gradually focused on making rope. For her experiments, 
Visser used hair mainly from people of Asiatic origin: this has proved 
stronger and more elastic than European or Afro hair. With a spinner, 
she made yarns out of the short fibres, searching with a traditional 
rope maker for a process in which the relatively short fibres used (hair 
measuring 2 to 6 cm) did not affect the strength of the rope. She 
made a series of climbing ropes, swings and bags. The results so far 
are encouraging: the rope is stronger than a comparable product made 
from wool or cotton, although not as strong as rope made from hemp.

Currently the emphasis is on accelerating the production process  
so that the end product becomes less expensive. This is why Visser 
is now working on the development of low-tech machines for carding 
and spinning hair, and for rope production. With these machines, 
she also hopes to involve other designers and their ideas in her 
experiments with human hair.

4 THE NEW AGE OF TRICHOLOGY — Sanne Visser
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Inzameling van menselijk haar bij de kapper. 
Er zijn meer dan 3.000 kappers in Londen. 
Per jaar produceert alleen al het Verenigd 
Koninkrijk gemiddeld 6,5 miljoen kg 
menselijk haarafval. 

Collection of human hair at the hairdresser. 
There are over 3.000 hairdressers in London.  
In the UK only, the human hair waste 
amounts to 6.5 million kg on average a year.

Garen gemaakt van menselijk haarafval. 
Het afgeknipte haar is gemiddeld 2 tot 
6 cm lang. Sanne Visser werkte met een 
professionele spinner om een ‘tweelaags’ 
garen te maken, dat tot 32 kg kan dragen.

Yarn made from human hair waste.  
The cuts measure 2 to 6 cm on average. 
Sanne Visser worked with a professio- 
nal spinner to create a ‘two-ply’ yarn,  
which can hold up to 32 kg.



Met een achtergrond in marketing en management verliet Ekaterina 
Semenova Rusland om in Eindhoven een designopleiding te volgen.  
De breedte van dat vakgebied in Nederland trok haar aan en ze 
ontdekte dat de geboden ontwerpvrijheid uitstekend samenging met 
de haar vertrouwde wetenschappelijke manier van onderzoeken. 
Boerderijen en uitgestrekte weiden vol koeien waar ze dagelijks 
langskwam, waren de aanleiding om melk, en vooral de overschotten 
daarvan, als onderwerp te kiezen. 

Care for Milk begon niet bij de melkplas of de boterberg – feno-
menen die vooral met overproductie verbonden zijn – maar met het 
verkwistende gebruik door consumenten. Melk is goedkoop en dus 
zonder veel nadenken weg te spoelen als het niet meer helemaal vers 
is. Daarmee daalt de waardering voor het product. Voor Semenova 
was het reden om nader onderzoek te doen naar de chemische 
componenten van melk en ze ontdekte hoe caseïne al in de vroegste 
ontwikkeling van plastics als grondstof was gebruikt. Bio-plastic,  
en ook garens op basis van caseïne behoren tot de opties om  
de waardering voor melk te stimuleren, maar uiteindelijk koos  
ze voor keramiek.

Via een ambachtelijk proces wil ze met haar project het verhaal 
vertellen van de koe, de melk en de kostbaarheid van dat product. 
Consumenten moeten zich gaan realiseren dat er bijvoorbeeld 
vijfhonderd tot duizend liter water nodig is om één liter koemelk 
te krijgen. Voor wie zich dat beseft, is wegspoelen van goede melk 
plotseling niet meer zo vanzelfsprekend.

Semanova verzamelde in haar omgeving de melk die mensen anders 
hadden weggegooid. Ze begon te experimenteren met aardewerk  
dat in melk werd gedoopt en dan gestookt. Melk heeft de bijzondere 
eigenschap dat het in de poriën van de klei dringt waardoor het 
materiaal, zonder toevoeging van glazuur, waterdicht wordt. Er  
bleken zich verschillende tinten zijdeachtig bruin glazuur te vormen 
terwijl de huid van de objecten daadwerkelijk waterdicht werd. Hoe 
vetter het zuivelproduct, hoe donkerder de kleur van de glazuurlaag. 
Inmiddels is het project zover gevorderd dat zij partners zoekt;  
in de zuivelindustrie, de keramische sector en de wetenschap om  
het idee achter Care for Milk verder uit te werken.

5 CARE FOR MILK — Ekaterina Semenova

With a background in marketing and management, Ekaterina  
Semenova left Russia to follow a design course in Eindhoven.  
The width of the field in the Netherlands attracted her, and she 
discovered that the design freedom on offer was a perfect fit with  
her accustomed scientific approach to research. The Dutch farms  
and huge fields full of cows that she saw every day were the  
reasons she chose milk, and especially its surpluses, as her subject.

The starting point for Care for Milk was not the milk lake and 
butter mountain phenomena, which are mainly associated with over-
production, but with the wasteful habits of consumers. Milk is cheap 
and, if not completely fresh, can be thoughtlessly poured away. This 
reduces the perceived value of the product. For Semenova, it was  
the reason to do further research into the chemical components of 
milk, and she discovered how casein had been used as a raw material 
in developing the earliest plastics. Bio-plastic, and also yarns based  
on casein, are among the options for stimulating the appreciation  
of milk, but she ultimately opted for ceramics.

Through the traditional process, she aims to tell the story of the cow, 
the milk and the preciousness of that product. Consumers need to 
realize, for example, that 500 to 1000 litres of water are needed to 
produce a single litre of cow’s milk. For those who are aware of this 
fact, pouring good milk down the drain is suddenly no longer an option.

Semenova collected the milk that people in her surrounding area 
would otherwise have thrown away. She began experimenting with 
pottery which she dipped in milk and then fired. The milk showed the 
surprising ability to seep into the pores of the clay, providing a water-
tight layer without the addition of other coatings. Different shades 
of silky brown glaze appeared, giving the objects a waterproof skin. 
The higher the fat content of the dairy product, the darker the colour 
of the glaze. The project has meanwhile progressed to the point of 
seeking partners in the dairy industry, the ceramic sector and science, 
in order to further develop the ideas behind Care for Milk.

5 CARE FOR MILK — Ekaterina Semenova
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Ekaterina Semenova produceert het 
servies voor de keramische collectie 
‘Care for Milk’ in haar eigen atelier. 

Ekaterina Semenova produces the 
tableware for ‘Care for Milk’ ceramic 
collection in her own studio. 

Tests met Colostrum melk, die Ekaterina 
Semenova verzamelde bij de Brandrood 
kaasboerderij in Ede. Colostrum is de eerste 
melk van een koe en is zeer geconcentreerd 
en bevat meer vet. Meestal wordt het 
weggegooid omdat het niet geschikt is  
voor de kaasproductie.   

Tests with Colostrum milk, which Ekaterina 
Semenova collected from the Brandrood 
kaasboerderij in Ede. Colostrum is the first 
milk of a cow and is very concentrated 
and contains more fat. Usually it is thrown 
away because it cannot be used in cheese 
production.   



De extreem lange bastvezel van de juteplant die vooral in de Golf van 
Bengalen groeit, wordt in productieprocessen stelselmatig aan stukjes 
gescheurd. Alleen in sommige handgeknoopte tapijten bewijst de vezel 
met een natuurlijke lengte van tot wel vijf meter af en toe zijn unieke 
kwaliteit. Toen Alexander Marinus zijn studie naar jute begon, was  
de espadrille zijn referentie: het schoentje met een zool gemaakt uit 
touw van jute. Ook in andere toepassingen, zo viel hem op, wordt 
de jute vezel vooral ‘achter de schermen’ gebruikt. Bijvoorbeeld als 
onderlaag in tapijten en linoleum, of in een aardappelzak. Zijn project 
was dan ook niet gericht op de ontwikkeling van een nieuw materiaal, 
maar op het radicaal veranderen van de perceptie en de waardering 
van de laatste natuurvezel in textiel. Simpelweg door eindelijk de 
werkelijke eigenschappen van de raw fibres – jute in zijn meest pure 
staat – te benutten. Bij voorkeur de lichtgekleurde, dunne vezels.

Marinus ontdekte dat de lange vezels het materiaal uitstekend geëigend  
maken om ermee te naaldvilten: hoe meer hij er met zijn zelf 
ontwikkelde naaldinstrument overheen ging, des te aantrekkelijker 
werd de lap vilt die uiteindelijk de structuur van een pels kreeg.  
Naast de economische betekenis die een hoogwaardige juteproductie 
kan hebben voor de regio’s waar het wordt verbouwd en verwerkt,  
lijkt HEYJUTE ook een passend antwoord te geven op de behoefte 
aan materialen waaraan geen chemische elementen toegevoegd hoeven 
worden, die op een schone manier groeien (jute groeit in een enkel 
regenseizoen en vraagt geen extra irrigatie, bemesting of insecticiden) 
en herbruikbaar zijn.

Veel van de experimenten deed hij zelf, de afgelopen periode  
gesteund door kunstenaar en viltspecialist Marian Verdonk. Samen 
zetten zij de eerste stappen richting een industrieel productieproces, 
maar het juiste recept is nog niet gevonden. Wie gaat de grondstof 
leveren? Hoe wordt de vezel uit de plant gehaald? Waar wordt het  
vilt gemaakt? En aan welke specificaties dienen het maakproces  
en het eindresultaat te voldoen? Deze vragen wil Marinus de komende 
periode beantwoorden. En tegelijk zullen de eigenschappen van het 
materiaal verder moeten worden onderzocht. Het project is inmiddels 
onder de aandacht gebracht van de overheid in Bangladesh, en ook  
de vastgeroeste jute-industrie begint belangstelling te tonen.  
“Call me crazy,” zegt Alexander Marinus, “but jute is the future.”

6 HEYJUTE — Alexander Marinus

The extremely long bark fibres of the jute plant, which grows mainly 
in the Bay of Bengal, is systematically torn to pieces in production 
processes. Only in some hand-knotted carpets does the fibre, which 
has a natural length of up to 5 m, occasionally prove its unique quality. 
When Alexander Marinus started his study on jute, the espadrille was 
his reference point: the shoe with a sole made from jute rope. In other 
applications too, he noticed, the jute fibre is mainly used ‘behind the 
scenes’. For example, as a layer in carpets and linoleum, or in potato 
sacks. His project was therefore not focused on the development 
of a new material, but on radically changing the perception and the 
appreciation of this natural fibre in textiles. Simply by finally using the 
actual properties of the raw jute fibre in its purest state – preferably 
the light-coloured, thin fibres.

Marinus discovered that the long fibres made the material perfectly 
suitable for needle felting: the more he crossed it with his self-
developed ‘needle instrument’, the more attractive the felt became, 
eventually acquiring the texture of fur. In addition to the economic 
significance that high-quality jute production can have for the regions 
where it is grown and processed, HEYJUTE also seems an appro-
priate solution in the growing demand for materials that do not require 
the addition of any chemicals, which grow in a clean way (jute grows 
in a single rain season and does not require additional irrigation, 
fertilization or insecticides), and can be re-used.

He did many of the experiments himself, lately supported by artist 
and felt specialist Marian Verdonk. Together they are taking the first 
steps towards an industrial production process, although the right 
formula has yet to be found. Who should deliver the raw material? 
How should the fibre be removed from the plant? Where will the felt 
be made? And what specifications should the manufacturing process 
and the end result meet? Marinus hopes to answer these questions  
in the coming period. Simultaneously, the properties of the material 
will also need to be investigated further. The project has meanwhile 
been brought to the attention of the government in Bangladesh, and 
the staid jute industry is starting to show interest. “Call me crazy,” 
says Alexander Marinus, “but jute is the future.”

6 HEYJUTE — Alexander Marinus
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Textielkunstenaar Marian Verdonk was erg voorzichtig toen zij haar op maat  
gemaakte naaldviltmachine gebruikte om met de jute vezels textiel te maken.  

Textile artist Marian Verdonk was very careful when using her  
custom needle felting machine to make a textile with jute fibres.  



Het project Re3 Glass verenigt drie strategieën – reduce, reuse, 
recycle – waarmee de toepassing van glas als bouwmateriaal een veel 
duurzamer karakter kan krijgen. In de architectuur heeft glas, naast 
transparantie, diverse aantrekkelijke structurele eigenschappen. Toch 
worden die maar weinig benut. Door zijn nadruk op de productie van 
vlakglas – een product dat door velen vooral wordt geassocieerd met 
breekbaarheid – is de glasindustrie echter een belangrijk obstakel  
bij het benutten van die kwaliteiten. Gegoten in een driedimensionale 
vorm is glas in feite sterker dan beton. Bovendien wordt er nauwelijks 
werk gemaakt van recycling, terwijl glas zich daar eigenlijk uitstekend 
toe leent. Het streven naar perfectie voorkomt hergebruik van glas  
dat bijvoorbeeld van een coating of lijmlaag is voorzien, of anderszins 
is vervuild. Vooral de flessenindustrie brengt zijn afvalglas niet naar 
een stortplaats.

In het kader van hun PhD aan de Technische Universiteit Delft  
(en in samenwerking met onderzoekers de Southern Illinois University  
School of Art and Design) werken Telesilla Bristogianni en Faidra  
Oikonomopoulou aan de ontwikkeling van een gietglazen bouw-
materiaal, volledig gemaakt uit allerlei soorten afvalglas, dat door 
zijn slimme geometrie een minimum aan materiaal vereist en tevens 
herbruikbaar is. De Crystal Houses van MVRDV Architecten (2016), 
gerealiseerd in de Amsterdamse PC Hooftstraat, leverden een 
belangrijk studieobject. Was het mogelijk om ‘bakstenen’ te maken  
uit gegoten glas die zonder de steun van bijvoorbeeld een stalen frame 
als structureel bouwmateriaal te gebruiken zijn? En zouden ze in  
een vlakke gevel ook nog stormbestendig zijn? Het experiment toonde 
het potentieel, maar bracht voor de onderzoekers ook de problemen 
beter aan het licht. Het bouwproces was gecompliceerd en omdat  
de stenen moesten worden verlijmd, is hergebruik moeilijk en zal dus 
op termijn een grote hoeveelheid afval het resultaat zijn.

De rechthoekige vorm van de glazen steen verhoudt zich slecht tot 
de aard van gietglas. Nadat een monoliet uit de glasoven komt en 
afkoelt ontstaan er spanningen in het materiaal die het best worden 
opgevangen in een vloeiende, organische vorm. Dat is precies wat 
Bristogianni en Oikonomopoulou in hun volgende stappen realiseerden: 
een bouwsteen van gerecycled glas waarbij de rechthoekige vorm  
op twee punten naar beneden wordt gedrukt en waar in de kern van  
de ‘steen’ een holte is gemaakt, mede om materiaal te besparen.  
Zo sluiten de componenten in een stapeling bijna naadloos op elkaar. 
In een andere variant doet de vorm meer denken aan de schakels 
van een fietsketting. Het is de intentie dat ze zonder het gebruik 
van synthetische lijm op en in elkaar sluiten, zodat ieder bouwwerk 
uiteindelijk weer ontmanteld kan worden en de componenten opnieuw 
gebruikt.

7 RE3 GLASS — Telesilla Bristogianni & Faidra Oikonomopoulou

The Re3 Glass project unites three strategies – reduce, reuse and 
recycle – that can greatly increase the sustainability of glass  
as a building material. In architecture, glass has various attractive 
structural features in addition to its transparency. So far, these 
qualities have not been exploited to the full. The industry prioritises 
the production of sheet glass, which is mainly known for its fragility 
– a major obstacle in the application of structural glass. Even so, 
when cast into a solid three-dimensional shape, glass is stronger than 
concrete. In addition, hardly any work is being done on recycling, even 
though glass is well suited to it. The pursuit of perfection prevents  
the reuse of glass which is coated, glued, or otherwise contaminated, 
for example. Mainly in the bottle industry does glass waste not end  
up in a landfill.

As part of their PhD studies at Delft University of Technology,  
and in collaboration with researchers from the University of Twente 
and the Southern Illinois University School of Art and Design, 
Telesilla Bristogianni and Faidra Oikonomopoulou are working on 
the development of a pressed-glass building material. The reusable 
material is made from all kinds of waste glass and, thanks to its smart 
geometry, requires a minimum of material. The Crystal Houses of 
MVRDV Architects (2016), realized in Amsterdam’s PC Hooftstraat, 
provided an important study object. Can ‘bricks’ made from cast 
glass be used as structural building material without the support of, 
for example, a steel frame? And would they be stormproof in a flat 
façade? An experiment showed the potential, but also clarified the 
problems for researchers. The construction process was complicated 
and, because the bricks had to be glued, future re-use will be almost 
impossible, adding eventually to the creation of waste. 

The rectangular shape of the original glass bricks did not match the 
nature of cast glass. After the glass form is removed from the kiln 
and cools down, tensions build in the material. That’s why cast glass 
requires more fluid, organic forms. This is precisely what Bristogianni 
and Oikonomopoulou realized in their next steps: a building block made 
of recycled glass, its rectangular shape pressed downwards at two 
points, and containing a cavity, partly created to conserve material. In 
this way, the components in the stack fit together almost seamlessly. 
In another variant, the shape is more reminiscent of the links of  
a bicycle chain. It’s the intention that they fit closely together without 
the use of synthetic glue, so that every building can eventually be 
dismantled and the components reused.
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De glazen elementen zijn geïnspireerd op 
puzzelstukken. Voor de recycling is afval-
glas gebruikt uit kristalwerk (helder), ruiten 
(aquamarijn) en TV-schermen (zwart).  
Foto: Faidra Oikonomopoulou

Puzzle-inspired interlocking structure out  
of recycled crystalware (clear), window 
panes (aquamarine) and TV screens (black). 
Photo: Faidra Oikonomopoulou

Verschillende soorten glasafval 
(kristalwerk, studio glas, tv-schermen) 
komen in wegwerpmallen uit de  
oven. De mallen worden gebroken  
om de glazen elementen vrij te maken.  
Foto: Telesilla Bristogianni

Different types of glass waste 
(crystalware, studio glass, TV screens) 
have been kilncast within disposable 
moulds. The moulds have to be broken  
to release the glass components.  
Photo: Telesilla Bristogianni



In september 2018 werkten architect Iris de Kievith en ontwerper 
Annemarie Piscaer nog in het Europees Keramisch Werkcentrum  
aan het prototype van hun SerVies, een Nederlandse woordspeling  
in het Nederlands die zich misschien het best laat vertalen als  
‘Dirty Dishes’. Want de oorsprong van het glazuur op hun keramische 
schalen, kommen, mokken en borden ligt in het vuil dat ze in de stad 
verzamelen; het fijnstof dat zich als een vettige roetlaag afzet in  
de straten van thuisstad Rotterdam en doordringt tot in de longen  
van de bewoners. 

Via ontwerpend onderzoek willen de ontwerpers naar eigen zeggen 
een ‘communicatief instrument’ maken om zo bewustwording te 
creëren voor de belabberde luchtkwaliteit in steden als Rotterdam. 
Ze oogsten de zwarte neerslag met een sopje, laten het drogen en 
gebruiken het poeder dat overblijft als basis voor glazuren. Fijnstof 
bevat immers naast allerlei metalen ook zand, waardoor het geschikt 
is voor dergelijke toepassing. Naarmate de concentraties fijnstof  
hoger zijn – met andere woorden hoe slechter de luchtkwaliteit  
was – hoe donkerder bruin het glazuur kleurde. Zo vertaalt de 
luchtkwaliteit zich in een serie serviesdelen die illustreren hoeveel 
vuile lucht een stadsbewoner gedurende een jaar inademt. Vooral  
het gehalte ijzeroxide bleek een bepalende factor. Dankzij de 
combinatie van verschillende bestanddelen zijn er nauwelijks toe-
voegingen nodig om het glazuur te produceren. Dankzij testen bij 
onder andere TNO is duidelijk dat het glazuur veilig is voor gebruik.

Terwijl zij hun project aan het optuigen waren, voerde Milieudefensie 
met succes een proces rond het Recht op Gezonde Lucht. Juist 
een laagdrempelige visualisatie als een koffiekopje of een schaal, 
voorzien van glazuur uit fijnstof, maakt de ernst van het probleem 
direct zichtbaar. SerVies doet dat met het fijnstof uit je eigen buurt. 
Door het fijnstof in samenwerking met bewoners te oogsten zal 
het bewustzijn nog worden versterkt. Het is precies wat de twee 
initiatiefnemers met hun werk beogen: mensen betrekken bij een 
veranderingsproces door samen de inhoud te genereren.

SerVies wil een katalysator zijn. Zodra mensen begrijpen dat hun 
leefomgeving het resultaat is van hun eigen handelen, kan dat het 
begin van een structurele verandering zijn.

8 SERVIES — Iris de Kievith & Annemarie Piscaer

As of September 2018, architect Iris de Kievith and designer 
Annemarie Piscaer were working on their SerVies prototype at the 
European Ceramic Work Centre. The name SerVies, a wordplay in 
Dutch that’s best translated as ‘Dirty Dishes’, reflects the fact that 
the glaze on the ceramic bowls, mugs and plates originates in pollution 
collected in the city – specifically, the particulate matter that is 
deposited as a greasy soot layer in the streets of their home town 
Rotterdam and that permeates into the lungs of the residents.

Through design research, the duo wants to create a ‘communicative 
tool’ to increase awareness of the poor air quality in cities like 
Rotterdam. They harvest the black precipitate with soapy water,  
let it dry and use the resulting powder as the basis for glazes. The  
fine dust, in addition to all kinds of metals, also contains sand, making  
it suitable for such an application. The higher the concentration  
of particulate matter – in other words, the poorer the air quality –  
the darker brown the colour of the glaze. The air quality translates 
into a series of crockery pieces that illustrate how much dirty air  
a city dweller inhales during a year. The iron oxide content proved 
to be a determining factor. Thanks to the combination of various 
ingredients, hardly any additives are needed to produce the glaze. 
Thanks to tests at TNO, among others places, it is clear that  
the glaze is safe for use.

While the project was in development, environmental campaigning 
group Milieudefensie successfully conducted a legal procedure  
around the Right to Healthy Air. Such a low-threshold visualization,  
a coffee cup or a dish for example, covered with fine-particle  
glaze, makes the seriousness of the problem immediately visible. 
SerVies does this with the particulate matter from your own 
neighbourhood. By harvesting the particulate matter in collaboration 
with residents, awareness can be increased. It is exactly what  
the two initiators aim to do with their work: to involve people in  
the process of change by generating content together with them.

SerVies aims at being a catalyst. Once people understand that their 
living environment is the result of their own actions, that awareness 
can be the beginning of a structural change.

8 SERVIES — Iris de Kievith & Annemarie Piscaer
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Iris de Kievith en Annemarie Piscaer oogsten het fijnstof dat zich heeft afgezet  
op de vangrail langs de binnenring van Rotterdam. Het fijnstof wordt gebruikt als 
ingrediënt in glazuur. Foto: Karola van Rooyen

VOORWOORD

Met elke editie van de New Material 
Award groeit het arsenaal aan onder- 
zoeksprojecten. In de afgelopen tien jaar 
hebben wij als organisatoren inmiddels 
121 nominaties kunnen presenteren, en 
een veelvoud aan inzendingen mogen 
ontvangen. Voor diverse betrokkenen  
bood de prijs een belangrijke opstap in  
de verdere ontwikkeling van hun ideeën 
voor een duurzamere omgang met 
bestaande en nieuwe materialen. De  
eerste editie van de New Material Award, 
toen nog DOEN | Materiaalprijs geheten, 
werd georganiseerd in 2009. Met de 
prijs beoogden de oorspronkelijke initia-
tiefnemers Stichting DOEN en Fonds 
Kwadraat kunstenaars en ontwerpers te 
belonen voor werk waarin materiaalin-
novatie ten dienste staat van ecologische 
en sociale duurzaamheid. In 2013 sloot 
ook Het Nieuwe Instituut als partner aan 
en werd het bereik van onze gezamenlijke 
inspanningen vergroot, overigens zonder 
dat de insteek van de prijs wezenlijk 
veranderde.

Net als producten, zijn de daarvoor 
benodigde materialen en grondstoffen, 
onderdeel van een keten. Ze kennen een  
ontstaansgeschiedenis, nemen een tijdelijke  
gedaante aan en worden op enig moment 
onderdeel van de afvalstroom waaruit 
weer nieuwe materialen en producten 
kunnen ontstaan. Dankzij met name de 
technologische ontwikkelingen die in 
belangrijke mate ons begrip van design 
hebben gevormd, verdween de synchroni-
citeit tussen de cycli waarin grondstoffen 
en materialen werden gevormd en de 
levenscyclus van de ontworpen omgeving. 
Zonder dat dit – aanvankelijk – als een 
probleem werd ervaren.

Vanuit dit ontwerpperspectief was  
de aarde één schijnbaar onuitputtelijk  
reservoir; klaar om te worden geëxploi- 
teerd. Zelfs nu het besef van het tegendeel 
algemeen wordt gedeeld, worstelt de 
gevestigde industrie met de noodzakelijke 
transitie. Tegelijk moet ook de consument 
wennen aan de consequenties van het 
circulaire denken en aan de morele en 

PREFACE

With every edition of the New Material 
Award, the arsenal of research projects 
grows. Over the last decade, as organ-
izers we have been able to present 121 
nominees, while receiving a multitude 
of submissions. For the various parties 
involved, the prize is an important step 
in the further development of their ideas 
for the more sustainable use of existing 
and new materials. The first edition of 
the New Material Award, then still called 
the DOEN Material prize, was organized 
in 2009. With the prize, the original 
initiators, DOEN Foundation and the 
Kwadraat Fund, aimed to reward artists 
and designers for work in which material 
innovation is at the service of ecological 
and social sustainability. In 2013, Het 
Nieuwe Instituut joined as an award 
partner and the scope of our joint efforts 
was increased, without any real change  
in the approach to the prize.

Like products, the materials and raw 
materials necessary to make them are also 
part of a chain. They have a history, take 
on a temporary shape, and then at some 
point become part of the waste stream 
from which new materials and products 
can emerge. Thanks in particular to the 
technological developments that have 
considerably informed our understanding 
of design, the synchronicity between 
the cycles in which raw substances and 
materials are formed and the life cycle of 
the designed environment has disappeared. 
Without this – initially at least – being 
experienced as a problem.

From this design perspective, the earth 
was one seemingly inexhaustible reservoir, 
ready to be exploited. Even now that we 
generally share a quite opposite belief, 
established industry continues to struggle 
with the necessary transition. At the same 
time, consumers also have to get used 
to the consequences of circular thinking 
and the moral and political dimension of 
the choices that they make – sometimes 
quite consciously, but often without 
thinking. Anyone taking the car out to 
do some shopping becomes a producer 



politieke dimensie van de keuzes die zij 
of hij soms heel bewust, maar vaak ook 
zonder na te denken maakt. Wie voor een 
boodschap even de auto pakt, maakt zich 
tot fijnstofproducent en draagt daarmee 
medeverantwoordelijkheid voor de gezond-
heidsrisico’s in de stad, zo tonen twee 
ontwerpers in een dit jaar genomineerd 
project. Een ander ziet hoe onze vleescon-
sumptie wordt gefaciliteerd door goed aan 
het oog onttrokken slachterijen waar al 
even onzichtbaar iedere dag een immense 
bloedplas als onbruikbaar nevenproduct 
achterblijft. Elk ritje, elke maaltijd, iedere 
aanschaf: ze maken stuk voor stuk deel uit 
van een groter verhaal. Tot ons genoegen 
geven ontwerpers zich steeds vaker 
rekenschap van de effecten in de keten, 
en grijpen ze waar mogelijk in. Zodat wij, 
in ons dagelijks handelen, niet alleen een 
besef ontwikkelen van de consequenties 
van onze keuzes, maar ook daadwerkelijk 
alternatieven aangereikt krijgen.

Niet altijd hoeft het gebrek aan syn- 
chroniciteit een probleem te zijn. Zolang 
het denken over de keten geïntegreerd is in 
het ontwerp- en productieproces, onderdeel 
uitmaakt van de perceptie van gebruikers 
en de systemen voor afvalverwerking kan 
het uiterst korte bestaan van menig product 
nog altijd in harmonie zijn met de condities 
van zijn natuurlijke omgeving. In een 
vorige editie van de New Material Award 
adresseerde Maarten Baas het synchronici-
teitsprobleem met het voorstel de realisatie 
van zijn Tree Trunk Chair. Het ontstaan 
– de makelij, zo u wil – is hier afhankelijk 
gemaakt van de natuurlijke groei van een 
boom. Een mal van het meubel wordt als 
een prothese in de groeiende stam gedrukt, 
zodat het hout daar geleidelijk omheen zal 
gaan groeien. Tweehonderd jaar later kan 
de mal worden verwijderd en is na enig 
zagen de stoel gereed. Het is de vraag of een 
dergelijke vertraging van het productieproces 
een reëel antwoord is, maar een aanste-
kelijke wake-up call was het project zeker.

Tot zeer recent konden ontwerpers, 
opleidingen en beschouwers hun aandacht 
voornamelijk richten op het geïsoleerde 
object. Design leek zich te concentreren 
op de creatie van een momentopname. En 

of particulate pollution, and therefore 
bears joint responsibility for urban health 
risks, as two designers show in a project 
nominated this year. Another witnesses 
how our meat consumption is enabled by 
well-concealed slaughterhouses where, 
just as invisibly, an immense blood lake 
is left behind as an unusable by-product 
every day. Every ride, every meal, every 
purchase: each consumer act contains a 
bigger story. To our great satisfaction, 
designers are increasingly aware of the 
effects in the chain, intervening wherever 
possible. So that, in our daily actions, we 
not only develop a sense of the conse-
quences of our choices, but are also 
offered actual alternatives to them.

The lack of synchronicity does not 
always have to be a problem. As long as 
thinking about the chain is integrated 
into the design and production process, 
as part of consumer perception and 
waste-processing systems, the extremely 
short life of many products can still be 
in harmony with the conditions of their 
natural environment. In a previous edition 
of the New Material Award, Maarten 
Baas addressed the synchronicity problem 
with his proposal for the realization of 
his Tree Trunk Chair. The creation – the 
making, if you like – is made dependent 
on the natural growth of a tree. A mould 
of the chair is pressed into the growing 
trunk like a prosthesis, so that the wood 
will gradually grow around it. Two hundred 
years later, the mould can be removed and 
after a little sawing the chair is ready. 
The question is whether such a delayed 
production process is a genuine answer, 
but the project is certainly a contagious 
wake-up call.

Until very recently, designers, 
educators and viewers were able to focus 
mainly on the isolated object. Design 
seemed to concentrate on the creation 
of a snapshot. When the short-lived 
perfection became subject to wear and 
tear, a new snapshot was introduced as 
quickly as possible. The object must be 
forever young: no matter how high the 
price in terms of energy, material or 
manufacturing. It was as if human life 

wanneer de kortstondige perfectie aan 
slijtage onderhevig raakte, werd er liefst 
zo snel mogelijk een nieuwe moment-
opname geïntroduceerd. Voor altijd jong, 
hoe hoog de prijs in termen van energie, 
materiaal of fabricage ook was. Alsof 
een mensenleven alleen interessant zou 
zijn tussen pakweg het 16de en het 23ste 
levensjaar, zonder vroege jeugd, zonder 
opvoeding en zonder de verdiensten en 
beschadigingen van volgende fases. Zonder 
aandacht voor de omgeving waarin dat 
leven zich afspeelt of de nalatenschap aan 
volgende generaties.

Als organisatoren van de New Material 
Award vinden de drie partijen – elk met 
een eigen missie en positie ten opzichte 
van het ontwerpveld – elkaar in het besef 
dat de prijs een cruciale rol kan spelen 
voor met name de jongste generatie 
ontwerpers. Hun keuze om vaak vanuit hun 
ongebonden positie fundamentele vragen 
te stellen over industriële productiepro-
cessen, restmaterialen en afvalstromen, 
onderstreept de betekenis van een prijs 
als de New Material Award. Soms zijn 
hun vragen uiterst ongemakkelijk, of 
presenteren ze provocatieve tegenvoor-
stellen. Soms volgen ze een ontwikkeling 
die al in wetenschappelijke laboratoria 
werd voorbereid, maar vaak valt de 
radicale verbeelding van de ontwerpers 
ook op te vatten als een propositie voor 
nader academisch onderzoek. 

Niet altijd is materiaalinnovatie 
synoniem met de ontwikkeling van compleet 
nieuwe materialen. Veelal draait het in de 
voorstellen van de genomineerden om een 
herwaardering van materialen of restpro-
ducten die over het hoofd worden gezien, 
als minderwaardig worden gediskwali-
ficeerd of als ongeschikt voor de beoogde 
doeleinden terzijde geschoven. In het 
merendeel van de projecten dat sinds 2009 
is genomineerd, richt het onderzoek zich 
op speculatieve scenario’s rond bestaande 
materialen en grondstoffen. Daarmee zijn 
de projecten nog altijd van groot belang: ze 
openen het zicht op een samenleving waarin 
ontwerpen niet langer leidt tot de productie 
van een oneindige reeks momentopnamen, 
maar tot de enscenering van een complete 

were only interesting between the 16th 
and the 23rd years of life, without early 
childhood, without upbringing and without 
the merits and damage of subsequent 
phases. And with no attention paid to  
the environment in which that life takes 
place, or to the legacy left for future 
generations.

As organizers of the New Material 
Award, the three parties – each with their 
own mission and position regarding the 
design field – find each other in the reali-
zation that the prize can play a crucial role 
for the youngest generation of designers 
in particular. Underlining the significance 
of a prize like the New Material Award is 
their choice to ask frequent, fundamental 
questions about industrial production 
processes, leftover materials and waste 
flows from their unbound position. 
Sometimes their questions are extremely 
uncomfortable, or they present provocative 
counter-proposals. Sometimes they follow 
a development already initiated in scien-
tific laboratories, but often the designer’s 
radical imagination can also be seen as a 
proposition for further academic research.

 Material innovation is not always 
synonymous with the development 
of completely new materials. Often 
nominees’ proposals contain a revalu-
ation of materials or waste products that 
are overlooked, rejected as inferior or 
set aside as unsuitable for the intended 
purpose. In the majority of projects that 
have been nominated since 2009, research 
focuses on speculative scenarios around 
existing materials and raw materials. In 
this respect, these projects are highly 
important: they envision a society in which 
design no longer leads to the production 
of an endless series of snapshots, but to 
the staging of a complete life cycle. Over 
the years, the nominees have opened up 
perspectives on new, cleaner ways of 
production and reuse; on the symbolic 
meaning that products with a much longer 
lifespan can have; and on the necessity 
of a radically different approach to raw 
materials and techniques.

In recent years, there has been 
a marked increase in interest in the 



JURYRAPPORT 

Dit jaar hebben 66 ontwerpers gereageerd 
op de oproep documentatie van hun werk/
projecten in te sturen om mee te dingen 
naar de prijzen New Material Award van 
€ 15.000 en het Fellowship, bestaande 
uit een werkperiode in samenwerking met 
Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en 
een bedrag van € 5.000. Deze prijzen zijn 
mogelijk gemaakt door Fonds Kwadraat, 
Stichting DOEN en Het Nieuwe Instituut. 

Een selectiecommissie – bestaande uit 
Lex ter Braak (voorzitter, directeur Jan 
van Eyck Academie), Conny Groenewegen 
(Fashion Director bij Conny Groenewegen), 
Elvin Karana (Associate Professor afdeling 
Design Engineering, TU Delft, auteur 
‘Materials Experience’), Emma van der 
Leest (artistiek directeur en oprichter 
Blue City) en Stijn Roodnat (Co-Founder 
LABEL BREED) – selecteerde uit deze 
aanmeldingen vijftien projecten die in aan- 
merking konden komen voor een van de 
twee prijzen. 

De criteria die voor deze selectie een  
rol speelden, waren onder andere de 
kwaliteit en betekenis van het nieuw 
ontwikkelde materiaal, de aard van het 
onderzoek, de duurzaamheid van het 
maakproces, de innovatieve kracht, de 
(schaal van de) toepasbaarheid en de 
maatschappelijke betekenis van het 
ontwerp. 

Uit deze vijftien genomineerde 
projecten koos vervolgens een anders 
samengestelde jury de winnaar van de 
New Material Award en de winnaar 
van het Fellowship. De jury bestond uit: 
Irene Colicchio (sustainability engineer 
bij DSM), Rianne Makkink (architect, 
oprichter en directeur Studio Makkink & 
Bey) en Arnold Tukker (professor afdeling 
Industriële Ecologie en directeur Centrum 
voor Milieuwetenschappen CML aan  
de Universiteit Leiden) onder voorzitter- 
schap van ondergetekende. 

De jury kon zich goed vinden in de door 
de selectiecommissie gemaakte keuzes. 
Zij kwam in twee rondes bijeen en kwam 
unaniem tot haar uiteindelijke keuzes. 
De jury beoordeelde de nominaties als 

JURY REPORT  

This year, 66 designers responded to the 
call to submit documentation of their  
work to compete for the New Material 
Award prize of € 15,000, and the 
Fellowship, consisting of a work period  
in collaboration with Het Nieuwe Instituut 
in Rotterdam plus a cash amount from  
€ 5,000. These prizes were made possible 
by Fonds Kwadraat, DOEN Foundation 
and Het Nieuwe Instituut. 

A selection committee – consisting 
of Lex ter Braak (chair, Director Jan 
van Eyck Academy), Conny Groene-
wegen (Fashion Director at Conny 
Groenewegen), Elvin Karana (Associate 
Professor of Design Engineering, TU  
Delft, and author of Materials Experi- 
ence), Emma van der Leest (Artistic 
Director and founder of Blue City) and 
Stijn Roodnat (co-founder of LABEL 
BREED) – chose fifteen projects from 
the submissions that could qualify for  
one of the two prizes.

The criteria that played a role in this 
selection included the quality and signifi-
cance of the newly developed material, the 
nature of the research, the sustainability 
of the manufacturing process, innovative 
strength, the (scale of) applicability, and 
the social significance of the design.

From these fifteen nominated projects, 
a different jury chose the winner of the 
New Material Award and the winner of 
the Fellowship. This jury consisted of: 
Irene Colicchio (sustainability engineer at 
DSM), Rianne Makkink (designer, founder 
and Director of Studio Makkink & Bey) 
and Arnold Tukker (Professor of Industrial 
Ecology and Director of the Centre for 
Environmental Sciences CML at Leiden 
University), chaired by the undersigned.

The jury agreed with the choices made 
by the selection committee. It met in two 
rounds and unanimously arrived at its final 
decision. The jury judged the nominations 
as hopeful, visionary, and tireless in their 
search for new solutions.

The quality of the designs stimulated 
the jury to broad, and at the same time 
precise, discussions that did justice to the 

levensloop. Door de jaren heen hebben  
de genomineerden perspectieven geopend 
op nieuwe, schonere wijzen van produceren 
en hergebruiken; op de symbolische 
betekenis die producten met een veel 
langere levensduur kunnen hebben, en  
op de noodzaak van een radicaal andere 
omgang met grondstoffen en technieken.

De afgelopen jaren is rond de New 
Material Award een duidelijk toegenomen 
belangstelling te constateren voor het 
potentieel van speculatief designonderzoek.  
Naast de betrokkenheid van de partners, 
bewijzen de toenemende steun van cultuur- 
fondsen en de groeiende interesse vanuit 
het onderwijs hoezeer dit type onderzoek 
een centrale plaats heeft gekregen in de 
actuele ontwikkeling van het vakgebied. 
De bewezen maatschappelijke legitimiteit 
vertaalt zich bovendien in zelfvertrouwen, zo 
valt af te lezen aan de nominaties van 2018.

Meer projecten dan voorheen 
onderzoeken de brede infrastructuur rond 
materiaalinnovatie. Ze dagen uit om niet 
alleen te kijken naar techniek of functiona-
liteit, maar juist ook naar de betekenis en 
de psychologische en politieke implicaties 
van de voorgestelde scenario’s. In deze 
editie wordt dat bijvoorbeeld zichtbaar bij 
de ontwikkeling van een nieuw basisglazuur 
voor de keramische industrie. Niet alleen 
is de afvalverwerkende industrie als 
partner bij het project betrokken, ook de 
milieutechnische consequenties van de 
productie en de gezondheidsaspecten van 
de toepassing worden getoetst. Er zijn 
industriële patenten verkregen en de schaal 
van het onderzoek lijkt zich inmiddels 
te hebben uitgebreid naar de verwerking 
van weer nieuwe afvalstromen. Zowel ten 
aanzien van het milieu als in economisch 
en esthetisch opzicht laat een dergelijk 
designonderzoek zien dat de complexe en 
vaak weerbarstige realiteit van de industrie 
geen obstakel hoeft te zijn. Integendeel.

Guus Beumer, algemeen en artistiek 
directeur Het Nieuwe Instituut
Francine Mendelaar, directeur  
Fonds Kwadraat
Anneke Sipkens, Managing Director 
Stichting DOEN

potential of speculative design research 
around the New Material Award. In 
addition to the involvement of the 
partners, the increasing support from the 
cultural funds and the growing interest 
from education prove how much this type 
of research has been given a central place 
in the current development of the field. 
The proven social legitimacy also trans-
lates into self-confidence, as can be seen 
from the 2018 nominations.

More projects than ever before inves-
tigate the broad infrastructure around 
material innovation. They challenge us 
not only to reexamine technology and 
functionality, but also the meaning and 
the psychological and political implica-
tions of the proposed scenarios. In this 
edition, this becomes visible, for example, 
in the development of a new glaze for the 
ceramic industry. Not only is the waste 
processing industry involved as a partner 
in the project, but the environmental 
consequences of production and the health 
aspects of the application are also tested. 
Industrial patents have been obtained and 
the scale of the research seems to have 
extended to the processing of new waste 
streams. With respect to the environment, 
as well as economically and aestheti-
cally, such a design study shows that 
the complex and often unruly reality of 
industry does not have to be an obstacle – 
in fact, quite the opposite.

Guus Beumer, general and artistic 
director Het Nieuwe Instituut
Francine Mendelaar, director of  
the Kwadraat Fund
Anneke Sipkens, managing director  
of DOEN Foundation



hoopvol, visionair en ‘niet bij de pakken 
neerzitten’. 

De kwaliteit van de ontwerpen 
prikkelde de jury tot brede en tegelijk 
precieze discussies die recht deden 
aan de complexiteit van elk project. 
De discussies werden ook aangejaagd 
door de verschillende achtergronden van 
de juryleden waardoor steeds andere 
perspectieven de ruimte kregen. Niet 
alleen artistieke en/of esthetische 
kwaliteiten werden tegen het kritische 
licht gehouden, ook de maatschappelijke 
impact en de industriële potentie van het 
ontwikkelde materiaal werden bevraagd. 
De urgentie en reikwijdte van het ontwerp 
speelden een belangrijke rol in de beraad-
slagingen, de kracht van het ontwerp en 
zijn mogelijkheid om in de wereld te staan 
en daar een en het liefst het verschil te 
maken. Even belangrijke vragen waren de 
mate waarin de reflectie van de ontwerper 
op haar/zijn werk zichtbaar was en het 
inzicht in het mogelijke productieproces. 

In de discussies bleek nogal eens 
dat de inzendingen niet op alle vragen 
eenduidige antwoorden gaven, veel 
bleef vaag of onbenoemd. De jury wil 
de ontwerpers dan ook aansporen hun 
ontwikkelingsprocessen zo helder in beeld 
te brengen en tot in alle facetten toe te 
lichten dat voor iedereen duidelijk is wat 
het geheel behelst. 

Het viel de jury in positieve zin op 
dat heel wat genomineerden zich op een 
niet dogmatische manier tot maatschap-
pelijke onderwerpen verhouden en dat zij 
het creëren van esthetische, iconische 
objecten binnen hun eigen geschiedenis 
als eerste doel achter zich hebben gelaten. 
Afval, landfills en vervuiling als uitdrukking 
van de zorg om de wereld zijn de 
onderwerpen die er dit jaar uit sprongen. 
Het onderzoek van de ontwerpers naar 
zowel de ethische als praktische kanten 
van al deze onderwerpen werd door 
de jury veelvuldig geprezen evenals de 
omzetting daarvan tot een toepasbaar 
ontwerp dat tegelijk tot nadenken 
stemt. Dit maatschappelijk bewustzijn 
leidt tot verbreding en verdieping van 
de mogelijkheden van de vormgever 

complexity of each project. The discus-
sions were also driven by the different 
backgrounds of the jury members, which 
gave varying perspectives. Not only were 
the artistic and/or aesthetic qualities 
viewed under a critical light, but the social 
impact and the industrial potential of the 
developed material were also questioned. 
The urgency and scope of the design played 
an important role in the deliberations, as 
did the power of the design and its ability 
to take its place in the world and, prefe-
rably, to make a real difference. Equally 
important questions were the extent to 
which the designer’s reflection on his or 
her work was visible, and the insight given 
into the potential production process.

Discussions revealed that the submis-
sions often did not provide unambiguous 
answers to all the questions; in fact, 
many remained vague or unspoken. The 
jury therefore wants to encourage all 
the designers to clearly visualize their 
development processes and explain every 
facet so that it is clear to everyone what 
exactly the whole encompasses.

In a positive sense, it struck the jury 
that many nominees relate to social issues 
in a non-dogmatic way, and that they have 
left behind as their first goal the creation 
of aesthetic, iconic objects within their 
own history. Waste, landfills and pollution 
are the subjects that sprang up this year, 
an expression of care for the planet. The 
designers’ research into both the ethical 
and practical aspects of all these subjects 
was frequently praised by the jury, as 
was their transformation of them into 
applicable designs that simultaneously 
make people think. This social awareness 
leads to the broadening and deepening 
of the designer’s possibilities, placing 
him or her in a complex reality that may 
become more livable through ecologically 
unorthodox and adventurous approaches.

The jury hopes that the designers will 
also seek (and make) connections with 
industry, not only to make their thinking 
and designs productive, but also to be  
able to achieve the desired social impact.

 In its final meeting, the jury awarded 
the New Material Award to Maartje 

en plaatst hem/haar in een complexe 
werkelijkheid die door onorthodoxe en 
avontuurlijke benaderingen in ecologisch 
opzicht misschien leefbaarder wordt.

De jury hoopt dat de ontwerpers ook 
aansluiting gaan zoeken (en krijgen) bij 
de industrie, niet alleen om hun denken 
en ontwerpen productief te maken maar 
om zo ook het gewenste maatschappelijk 
effect te kunnen sorteren.      

 In haar slotbijeenkomst heeft de jury 
de New Material Award aan Maartje 
Dros en Eric Klarenbeek toegekend 
voor hun onderzoeks- en ontwikkelings-
project Algae Lab LUMA, i.s.m. Atelier 
Luma (Luma Arles). De jury bewondert 
hun onvoorwaardelijke inzet om met 
algen duurzaam nieuw materiaal te 
ontwikkelen, onder andere als vervanging 
voor olie; de dimensie en toepasbaarheid 
van de mogelijke resultaten van hun 
onderzoek zijn immens. De jury is onder 
de indruk van het door hen ontwikkelde 
internationale netwerk waarbinnen zij 
hun onderzoek doen, de diepgang van 
het onderzoek en de ruimte van hun 
samenwerkingsverbanden; ook is de jury 
enthousiast over de potentiële schaal van 
de toepasbaarheid van hun algenproject. 
Een belangrijk winstpunt is daarbij dat zij 
algen gebruiken uit zout aquatisch milieu 
waardoor er niet geconcurreerd wordt 
met de bioproductie van de landbouw. 
De jury beschouwt de toekenning van de 
prijs als een stevige stimulans voor hen 
om dit onderzoek verder door te zetten en 
de soms klassieke ‘valley of death’ voor 
innovatieve producten te overwinnen. 

De jury wil hen tegelijk aanmoedigen 
verbindingen aan te gaan met industriële 
partners, waardoor de realiteit van hun 
avontuurlijke droom gewaarborgd kan 
worden. Ook adviseert de jury hen om in 
de verdere opschaling de juiste aandacht 
te besteden aan de milieuwinst van hun 
ontwerp in vergelijk met mogelijke en/
of ontwikkelde alternatieven. Voorkomen 
moet worden dat – zoals gebeurde bij 
andere vormen van biomassa – nieuwe 
materialen op de markt komen die initieel 
milieuvriendelijk lijken maar dat bij een 
nadere analyse niet blijken te zijn. 

Dros and Eric Klarenbeek for their 
research and development project Algae 
Lab LUMA, in collaboration with Atelier 
Luma (Luma, Arles). The jury admires 
their unconditional commitment to devel-
oping sustainable new materials with 
algae, for example as a replacement for 
oil. The dimensions and applicability of 
the possible results of their research are 
immense. The jury is impressed by the 
international network they have developed 
within which they conduct their research, 
the depth of the research itself, and the 
scope of their collaborations; the jury 
is also enthusiastic about the potential 
scale of the applicability of their algae 
project. An important advantage here is 
that they use algae from the salt aquatic 
environment, which means that there is 
no competition with the bio-production 
of agriculture. The jury sees the award as 
a strong incentive for them to continue 
this research, and to overcome the classic 
‘valley of death’ for innovative products.

At the same time, the jury encourages 
them to make connections with indus-
trial partners, so that the reality of their 
adventurous dream can be guaranteed. 
The jury also advises them to pay the 
proper attention to the environmental 
benefits of their design in further scaling 
up, in comparison with possible as well 
as developed alternatives. New materials 
should not – as happened with other 
forms of biomass – come onto the market 
initially appearing to be environmentally 
friendly, but turning out not to be with 
further analysis.

For the Fellowship, the jury chose 
Basse Stittgen with his (initially uncom-
fortable) Blood Related project. Basse 
Stittgen makes liquid cow’s blood – that 
which makes the pulsating life of the 
cow and life in general possible – into 
lifeless objects. Every year, it appears, 
millions of litres of blood from slaughtered 
animals flow senselessly away. The use 
that Stittgen makes of it is oppressive, 
contemporary and utilitarian, and therefore 
poignant. It intensifies critical thinking 
about our consumption patterns and our 
ethics, and their scale and scope. The jury 



Voor het Fellowship heeft de jury 
Basse Stittgen geselecteerd met zijn 
op eerste gezicht onbehagelijke project 
Blood Related. Basse Stittgen maakt 
van vloeibaar koeienbloed – dat wat het 
pulserende leven van het rund en het 
leven in algemene zin mogelijk maakt 
– levenloze objecten. Per jaar, zo blijkt, 
vloeien miljoenen liters bloed van geslachte 
dieren zinloos weg; het gebruik dat 
Stittgen daarvan maakt is beklemmend, 
hedendaags utilitair en daardoor schrijnend. 
Het zet verhevigd aan tot kritisch denken 
over onze consumptiepatronen, onze 
moraal en de schaal en maat daarvan.  
De jury hoopt dat het Fellowship Stittgen 
in staat zal stellen deze kritische dimen- 
sies verder te ontwikkelen en – om de 
dichter Menno Wigman te parafraseren – 
er op een dag zal klinken: Genoeg. genoeg.  
Nu geen geslacht meer.

Tot slot: de twee winnaars maken 
deel uit van een selectie waarin meerdere 
potentiële winnaars zaten. De jury wil alle 
ontwerpers danken voor hun rijkdom aan 
ideeën en mogelijkheden en hen bij deze 
stimuleren die te realiseren.

Lex ter Braak, voorzitter jury 

hopes that, with the Fellowship, Stittgen 
will be able to further develop these 
critical dimensions so that one day –  
to paraphrase the poet Menno Wigman –  
we will hear: Enough. enough. Now no 
more slaughter.

In closing, the two winners are part of 
a selection that included several potential 
winners. The jury would like to thank all 
the designers for their wealth of ideas and 
possibilities, and to encourage them to 
achieve them.

Lex ter Braak, Chair of the jury

8 SERVIES — Iris de Kievith & Annemarie Piscaer

Iris de Kievith and Annemarie Piscaer harvest particulate pollution 
which settled on the crash barrier on the inner ring road of 
Rotterdam. The particulate matter is used as an ingredient in glaze. 
Photo: Karola van Rooyen



Vorig jaar berichtte de Volkskrant over een publicatie in het vaktijd-
schift American Mineralogist. Een groep Amerikaanse wetenschappers 
meldde de vondst van niet minder dan 208 nieuwe mineralen. Wat 
deze gesteenten gemeen hebben, is dat ze allemaal in de natuur zijn 
gevormd als toevallig bijproduct van menselijke activiteit: versteende 
vogelpoep uit een mijnschacht, maar ook een edelsteenachtig groeisel 
gevonden in smeltovens. Xandra van der Eijk raakte gefascineerd door 
het verhaal en begreep onmiddellijk dat dit processen zijn die zij – 
met een achtergrond in ArtScience – nader wilde bestuderen. 

De vraag hoe wij ons verhouden tot uiterst langdurige veranderings-
processen werd de kern van het ontwerpproject Future Remnants. 
Voor Van der Eijk ligt de essentie van haar onderzoek in de wens 
om die transformaties eerst zelf te begrijpen en ze dan via een 
gevisualiseerd onderzoeksverslag met het publiek te delen. Anders dan 
veel vakgenoten koestert ze niet de wens om als ontwerper ook in 
te grijpen, en verbeteringen aan te brengen. In feite toont de recente 
vondst van de mineralen aan hoe wij met ons handelen onwetend en 
ongewild bijdragen aan de creatie van nieuwe materialen.

Voor Future Remnants koos ze een simpel startpunt: welke reacties 
kunnen er ontstaan tussen metalen en huishoudelijke middelen? 
Via een geordend, methodisch onderzoek stelde ze vier metalen 
bloot aan twaalf middelen waarbij drie technieken zijn toegepast. 
Vooralsnog deed ze dat onderzoek in haar eigen studio, waar een 
interessante ‘wildgroei’ aan materialen bleek op te treden. Ze 
ziet dat als kenmerkend voor haar benadering: aangetrokken door 
onvoorspelbaarheid en serendipiteit mogen experimenten in dit 
stadium nog ontsporen omdat ze juist dan ontdekkingen hoopt te 
doen. De nieuwe materialen variëren van een poeder tot glasachtige 
oppervlakken en van kristalgroei tot verkleuringen.

Van der Eijk plaatst haar experimenten tegen de achtergrond van 
vuilstortplaatsen, landfills en het grootschalig dumpen van chemisch 
afval. Wie weet wat er gebeurt als ons afval – van televisies en 
batterijen tot bouwpuin en de restproducten van drugslabs – de 
tijd krijgt om reacties aan te gaan met zijn omgeving? Het tempo 
waarmee nieuwe mineralen ontstaan zal in de toekomst alleen maar 
toenemen. Misschien is het alleen daarom al raadzaam iets meer  
te begrijpen van de processen die zich dan gaan afspelen. Want naast 
potentiële bedreigingen biedt dit ook uitzicht op compleet nieuwe 
materialen met ongekende toepassingsmogelijkheden.

9 FUTURE REMNANTS — Xandra van der Eijk

Last year, de Volkskrant newspaper reported on an article in  
the scientific magazine, American Mineralogist. In it, a group of  
US scientists noted the discovery of no less than 208 new minerals. 
What these minerals have in common is that they are all formed in 
nature as the by-product of human activity – including petrified bird 
droppings from a mine shaft, and a gemstone-like growth found in 
furnaces. Xandra van der Eijk was fascinated by the story and, with 
her background in ArtScience studies, immediately knew that she 
wanted to investigate such processes.

The question of how we relate to extremely long-term processes 
of transformation became the core of her design project, Future 
Remnants. For Van der Eijk, the essence of her research lies in the 
desire to first understand these transformations, then share them 
with an audience via a visualized research report. Unlike many of 
her colleagues, she does not have the desire to act as a designer, 
making improvements. In fact, the recent discovery of ‘new’ minerals 
highlights how we often act unwittingly and unintentionally to create 
new materials.

For Future Remnants, she chose a simple starting point: what reactions  
can arise between metals and household substances? Through an 
orderly, methodical investigation, she exposed four metals to twelve 
substances using three different techniques. So far, she has conducted 
the research in her own studio, where an interesting ‘proliferation’ 
of materials started to happen. She sees this as characteristic of her 
approach: attracted by unpredictability and serendipity, she hopes to 
make discoveries – so her experiments at this stage may be derailed. 
The new materials range from a powder to glassy surfaces, and from 
crystal growths to discolouration.

Van der Eijk places her experiments against the backdrop of rubbish 
dumps, landfills and chemical dump sites. Who knows what will 
happen if our waste products – from televisions and batteries to 
building rubble and the residue of pharmaceutical labs – have the time 
to react with their environment? New minerals will be formed and, 
looking at the future, that process is bound to accelerate. So perhaps 
it’s only advisable to understand a little more about the processes that 
will then take place. Because in addition to potential threats, they also 
offer the prospect of completely new materials, with unprecedented 
applications.

9 FUTURE REMNANTS — Xandra van der Eijk
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Vier veelgebruikte metalen uit de 
bouw (staal, aluminium, koper en zink) 
worden blootgesteld aan een reeks 
huishoudchemicaliën die als veilig voor 
dagelijks gebruik worden beschouwd. 

Four main building metals (steel, alumi-
nium, copper and zinc) are exposed to  
a range of household chemicals consi-
dered safe for daily use.

Overzicht van het atelier van Xandra  
van der Eijk waar ze experimenteert met 
de effecten van huishoudchemicaliën  
op metaal.

Overview of the studio of Xandra van  
der Eijk where she experiments with  
the effects of household chemicals  
on metal.



Sinds de start in 2016 werkt het ontwerpcollectief Envisions aan 
projecten waarin experimenteel ontwerpend onderzoek wordt ingezet 
om vastgeroeste processen in de industrie te vernieuwen. Inmiddels 
bestaat de groep uit 24 ontwerpers (waaronder ook architecten) en 
drie productiemensen die allemaal hun eigen werkpraktijk combineren 
met een incidentele betrokkenheid bij de projecten van het collectief. 
Bij voorkeur verbindt Envisions zich in dit stadium aan bedrijven 
zonder uitgesproken affiniteit met design, zoals ook geldt voor  
de Spaanse houtfabrikant Finsa. En concentreert het zich op nieuwe 
mogelijke mogelijkheden binnen bestaande productieprocessen.  
Het doel is om de verborgen kwaliteiten aan het licht te brengen  
en zo alle partijen uit hun geriefelijke posities te lokken. 

Al bij het eerste werkbezoek aan de hypermoderne fabrieken van 
Finsa, waar allerlei soorten plaatmateriaal worden gemaakt, liet 
één van de betrokken ontwerpers het oog lieten vallen op een rol 
kalkpapier. Afval kennelijk, dat geen enkele waarde meer had in  
het proces. Zou het bij de productie van Melamine alsnog bruikbaar 
kunnen worden gemaakt? Bij de fabrikant zorgt zo’n idee in eerste 
instantie voor verwarring, maar hopelijk is het de start van een 
uitwisseling en worden beide partijen verleid om op een vrijere manier 
naar hun gebruikelijke processen en uitkomsten te kijken. Makkelijk 
gaat het niet: al werkend moet er haast letterlijk een gezamenlijke  
taal worden ontwikkeld om de uitwisseling mogelijk te maken.

Weliswaar brengt Finsa producten op de markt die overal in onze 
omgeving opduiken, maar het bedrijf leek zich nauwelijks bewust 
van de waarde van het ontwerp voor de fysieke en esthetische 
duurzaamheid van de geproduceerde plaatmaterialen zoals MDF, 
chipboard en Melamine. Envisions werkte uiteindelijk met zes 
ontwerpers aan een speciale sample collectie, volledig experimenteel 
en grotendeels handmatig gerealiseerd. Doel was om meer waardering 
te genereren voor de gebruikte materialen en technieken. Vooral 
door de esthetische duurzaamheid te versterken, moest de collectie 
de werkelijke kwaliteit van het plaatmateriaal tonen. Al bij de eerste 
presentatie tijdens de Salone del Mobile in Milaan bevestigden de 
reacties van architecten en interieurontwerpers dat het tamelijk saaie 
imago van het product verdwenen was. Bezoekers zagen hoe het 
oorspronkelijke materiaal in het experimentele proces binnenstebuiten 
was gekeerd, en hetzij volkomen onherkenbaar was gemaakt of juist 
uiterst herkenbaar doordat het ontwerp letterlijk het maakproces liet 
zien. Geheel in overeenstemming met het idee dat Envisions al vanaf 
het begin propageert: design is geen ‘black box’ meer, maar een  
open-source proces dat met iedereen deelbaar is. Openheid is immers 
de beste strategie om daadwerkelijk verandering te veroorzaken.

10 WOOD IN PROGRESS — Envisions

Since starting up in 2016, design collective Envisions has been 
working on projects that use experimental design research to renew 
dated industrial processes. The group currently consists of 24 
designers and architects and three production people, all of whom 
combine their own work practice with their involvement in the 
collective’s projects. At this stage, Envisions prefers to connect with 
companies that have no explicit affinity with design, as in the case of 
Spanish wood manufacturer Finsa, concentrating on new possibilities 
within existing production processes. The goal is to reveal hidden 
potential while luring participants out of their comfort zones.

During the very first working visit to Finsa’s hypermodern factories, 
which produce all sorts of sheet materials, one of the designers 
happened to notice a roll of tracing paper. Waste apparently, which 
no longer had any value in the process. Could it still be used in the 
production of Melamine? For the manufacturer such an idea initially 
causes confusion, but can hopefully be the start of an exchange in 
which both parties are persuaded to look at their usual processes and 
outcomes in a freer way. It isn’t easy: a common language needs  
to be quickly developed while working in order to make the exchange 
possible.

While it’s true that Finsa markets products that are popping  
up everywhere in our environment, the company seemed virtually 
unaware of the value of design for the physical and aesthetic dura-
bility of the sheet materials it produces, including MDF, chipboard  
and Melamine. With six designers, Envisions eventually worked on  
a special sample collection, which was totally experimental and largely 
realized manually. The aim was to generate more appreciation for the 
materials and techniques used. The collection had to show the true 
quality of the sheet materials, particularly by enhancing their aesthetic 
durability. At the first presentation at the Milan Furniture Fair, the 
reactions of architects and interior designers confirmed that the 
rather boring image of the product had disappeared. Visitors saw how 
the original material had been turned inside out in the experimental 
process and made either completely unrecognizable or recognizable 
because the design literally showed the manufacturing process. This 
is completely in line with the idea that Envisions has propagated from 
the beginning: design is no longer a ‘black box’, but an open-source 
process that can be shared with everyone. After all, openness is the 
best strategy for creating change.

10 WOOD IN PROGRESS — Envisions
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De ontwerpers van Envisions experimenteren met de melamine productielijn in  
de fabriek van Finsa. Een versgeperste plaat wordt geïnspecteerd: papierafval uit  
de fabriek is in het oppervlak van de plaat geperst.

The designers of Envisions experiment with the melamine  
production line in the Finsa factory. A freshly squeezed plate  
is inspected: paper waste from the factory is pressed into  
the surface of the sheet.



WINNER NEW MATERIAL Als consumenten kijken we 
FELLOWSHIP     liever weg wanneer er dieren worden
       geslacht. In de vrijwel onzichtbaar 
gemaakte slachthuisindustrie wordt volgens berekening van de 
Amerikaanse onderzoeker Timothy Pachirat in iedere locatie elke 
twaalf seconden een koe gedood. Vierentwintig uur per dag. Zeven 
dagen per week. Dat levert niet alleen tonnen consumptievlees op, 
maar ook een onmetelijke plas bloed. Voor de slachterijen is dat –  
met uitzondering van varkensbloed dat wel allerlei toepassingen kent 
– vaak een betrekkelijk waardeloos afvalproduct. Basse Stittgen 
raakte geïnteresseerd in het complete proces van fokken en slachten, 
wist toegang te krijgen tot een klein Nederlands slachthuis en nam 
zich voor om een passende bestemming voor het koeienbloed van die 
ene slachterij te vinden. Om een begin te maken met de verandering 
van ons denken en handelen. Zijn toepassing moest consumenten 
bewust maken van de symbolische betekenissen van bloed en  
tegelijk de grimmige werkelijkheid achter onze vleesconsumptie  
niet verdoezelen. 

Mede geholpen door een residency aan Wageningen University 
experimenteert hij sindsdien met de productie van een biomateriaal 
op basis van koeienbloed. Dat wordt eerst gedroogd en dan, zonder 
additieven, in een hittepers tot objecten gevormd. Het materiaal 
is sterk maar ook broos en in contact met water valt het in zijn 
natuurlijke componenten uiteen. Het zoeken is nu naar geschikte 
professionele gereedschappen om de productie van de objecten op te 
schalen. Die producten mogen niet in relatie staan tot voedsel, maar 
bijvoorbeeld door zijn onbrandbaarheid kan het biomateriaal in talloze 
andere voorwerpen worden gebruikt. Ook experimenteert Stittgen 
met poeders, zaden en vezels van hennep, waarvan de proteïnen 
vergelijkbaar zijn met die van bloed. Nog dichter bij zijn ambities rond 
de vleesindustrie ligt het huidige onderzoek naar kweekvlees, dat een 
einde kan maken aan de slacht van dieren. Mocht die ontwikkeling op 
termijn slagen, dan zal ook deze industrie afvalproducten genereren. 
De ontwerper kijkt nu al naar de toepassing van het lactaat dat in de 
productie van kweekvlees ontstaat. Het kan de basis worden voor een 
volledig in het laboratorium gekweekte, afbreekbare bio-plastic.

Blood Related werd mede mogelijk gemaakt door het 
Stimuleringsfonds.
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WINNER NEW MATERIAL As consumers, we prefer to look 
FELLOWSHIP    the other way when animals 
       are being slaughtered. According  
to calculations by the American researcher Timothy Pachirat, a cow  
is killed every twelve seconds, twenty-four hours a day, seven days  
a week in each of the almost invisible locations of the slaughterhouse 
industry. This not only yields tonnes of meat for consumption, but also 
a vast pool of blood. For the slaughterhouses, this is often a relatively 
worthless waste product, with the exception of pig’s blood, which 
has all kinds of applications. Basse Stittgen became interested in the 
complete process of breeding and slaugh-tering animals, managing 
to gain access to a small Dutch abattoir. He decided to find a suitable 
application for the cow’s blood from that single slaughterhouse, in 
order to provoke a change in our thinking and actions. His application 
would make consumers aware of the symbolic significance of blood, 
while at the same time not obscuring the grim reality behind our  
meat consumption.

Partly helped by a residency at Wageningen University, he has since 
been experimenting with the production of a bio-based material  
using cow’s blood. This is first dried and then, without added additives, 
formed into objects in a heat press. The material is strong yet also 
fragile, and in contact with water it decomposes into its natural 
components. Now the search is on for suitable professional tools  
to scale up the production of the objects. These products cannot be 
related to food, but due to the biomaterial’s incombustibility and other 
qualities, it can be used in countless other articles. Stittgen also 
experiments with hemp powders, seeds and fibres, the proteins of 
which are comparable to those of blood. Even closer to his ambitions 
surrounding the meat industry is the current research into cultured 
meat, which could put an end to the slaughter of animals. Should this 
development succeed in time, this industry will also generate waste 
products. The designer is already researching the possible use of the 
lactate produced in making cultured meat in a completely lab-grown, 
biodegradable bio-plastic.

Blood Related was made possible in part by the Creative  
Industries Fund NL.
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Afgedankt koeienbloed van slachthuis  
‘Herman Beerten en Zon’ wordt gedroogd. 
Door coagulatie stolt de vloeibare substantie.

The discarded cow blood collected from  
the slaughterhouse ‘Herman Beerten en  
Zon’ is dried. The liquid substance solidifies  
through Coagulation.

Om massieve objecten te maken worden 
droge bloedkorrels (zonder toevoegingen)  
in een aluminium mal gegoten, waarna  
ze met 4 ton druk op 200° worden verhit.

In order to create solid objects dry blood 
granules (without any additives) are poured 
into an aluminium mould after which they are 
heat pressed at 200° with 4 tons of pressure.



Een stage in Arita, het centrum van de Japanse porseleinproductie, 
wekte haar belangstelling voor de grondstoffen in deze ambachtelijke 
sector. Terug in Nederland kwam Agne Kucerenkaite op het idee 
om bij het maken van pigmenten voor glazuur niet de gebruikelijke 
‘schone’ metalen te benutten, maar te onderzoeken of metaalafval 
wellicht een alternatief kon zijn. Immers: hoe cruciaal metalen ook zijn 
voor onze wereld, het blijven niet-hernieuwbare grondstoffen. En het 
afval uit het productieproces van metalen is daarnaast nog eens hoog 
giftig. Maar hoe kom je aan metaalafval voor de eerste experimenten?

As uit de fabricage van zink bleek een mogelijkheid. In de omgeving 
van een oude zinkfabriek was de as jarenlang op straat verstrooid 
om onkruid te verdelgen. Nauwelijks iemand was zich tot het begin 
van deze eeuw bewust van de verontreiniging die dat in duizenden 
omliggende huizen veroorzaakte. Maar uiteindelijk volgde een 
grote schoonmaakoperatie. Naast de fabriek trof zij echter een 
rangeerterrein waar nog altijd een laag zink-as lag. Een begin was 
gemaakt. In volgende fases kwamen er nieuwe contacten, onder meer 
met bedrijven die op industriële schaal grond en water zuiveren. Voor 
het metaal dat zij afvangen is vrijwel geen toepassing.

Agne Kucerenkaite onderwerpt het metaalafval aan verschillende 
bewerkingen: het wordt gedroogd, vermalen en gezeefd om dan als 
pigment voor glazuur te dienen, of – bij de niet toxische metalen 
uit water – voor het kleuren van textiel. Het natuurlijke proces van 
kleuring ziet zij vooral als aansporing voor kleine ondernemingen  
die via hun voorbeeld hopelijk de grote producenten inspireren. Voor 
een restaurant in Rotterdam maakte de ontwerper alle tegels met de  
hand, maar het doel is nu om op korte termijn een producent te vinden 
die de industriële fabricage van tegels combineert met handmatig 
aangebrachte glazuren op basis van metaalafval. Intussen lopen er 
contacten met initiatieven zoals Material Based (Londen), Neuni 
Materio (Shanghai) en andere platforms die kleine designinitiatieven 
als het hare ondersteunen. Nieuwe domeinen voor onderzoek hebben 
zich al aangediend: via de waterzuiveraars kan zij de beschikking 
krijgen over cellulose uit rioolwater, en ook de vele mogelijke 
verwerkingen van elektronisch afval wekken haar belangstelling.

12 IGNORANCE IS BLISS — Agne Kucerenkaite

An internship in Arita, the heart of the Japanese porcelain industry, 
triggered Agne Kucerenkaite’s interest in raw materials in this 
traditional sector. Back in the Netherlands, she came up with the 
idea of investigating whether metal waste might be an alternative to 
the virgin metals usually used to make pigments for glazes. After all, 
no matter how important metals might be in our world, they remain 
non-renewable raw materials. In addition, the waste from the metal-
production process is also highly toxic. But how would she obtain 
waste metal for her first experiments?

It turned out that the ash from zinc production was a possible source. 
In the vicinity of an old zinc factory, the ash had been scattered on 
the streets for years to kill weeds. Hardly anyone was aware of the 
pollution it had caused for the thousands of surrounding homes until 
the beginning of this century. A major clean-up operation followed.  
Next to the factory, however, Kucerenkaite found a shunting yard  
where a layer of zinc ash still lay. That was the beginning. In sub-
sequent phases, new contacts were made, including with companies 
that purify soil and water on an industrial scale. There is virtually  
no application for the metal they capture.

Agne Kucerenkaite subjects the metal waste to various processes. 
She dries, grinds and sieves it to make pigment for glazes, or – in the 
case of the non-toxic metals found in water – for colouring textiles. 
She sees the natural colouring process primarily as an opportunity 
for small businesses, which will hopefully inspire the big producers by 
their example. For a restaurant in Rotterdam, she made all the tiles 
by hand, but the short-term goal now is to find a producer able to 
combine industrial tile manufacture with the hand application glazes 
based on metal waste. In the meantime, she has forged contacts with 
London-based Material Driven, Neuni Materio (Shanghai) and other 
platforms that lend support to emerging design initiatives such as 
hers. New domains for research have already emerged: water purifiers 
enable access to cellulose from sewage water, and there are also  
many interesting possibilities for processing electronic waste.

12 IGNORANCE IS BLISS — Agne Kucerenkaite
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Bij een bodemsaneringsbedrijf in Weert wordt 
metaalafval verzameld door de grond met een 
hydrocycloonscheidingsmachine te reinigen.

Metal waste from soil remediation  
company in Weert after cleaning the soil  
with hydrocyclone separation machine. Afvalmonsters worden bij Agrolab 

getest op hoeveelheden zware metalen. 
Deze analyse is noodzakelijk om de 
glazuurformules op te kunnen stellen  
en te begrijpen hoe het glazuur zich  
zal gedragen in de oven.

Testing the quantities of heavy metals 
in the waste samples at Agrolab. This 
analysis is necessary in order to create 
the glaze formulas and to understand how 
the glaze will behave when the products 
are fired. 



Haar residency in het Materials Experience Lab van de TU Delft 
is deze zomer afgerond, maar de samenwerking met de universiteit 
zal ook na de werkperiode van een half jaar worden voortgezet. 
Samen met de ambachtsmensen die zich daar vooral op traditionele 
materialen zoals klei en steen richten, wil Shahar Livne haar kennis 
van Lithoplast verdiepen. Lithoplast – een samentrekking van de 
Griekse woorden lithos (steen) en plast (vervormbaar) – is een nieuw 
composietmateriaal gemaakt met restanten uit industriële processen 
zoals mijnbouw en de winning van marmer. Zeker nu natuurlijke 
grondstoffen steeds verder uitgeput raken, is het raadzaam om een 
nieuw perspectief te ontwikkelingen op de restanten uit verschillende 
industriële sectoren zoals mijnbouw, afgravingen en de verwerking  
van plastic afval. 

Livne, die zichzelf omschrijft als een ‘conceptual material designer’, 
beschouwt materialen als vertellers van verhalen. Ieder materiaal 
heeft een historie. Op dit moment concentreert ze haar onderzoek 
op plastics, waarbij stranden in Nederland en Tel Aviv als vindplaats 
dienen maar bijvoorbeeld ook stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. 
Daar trof ze een soort plastic ‘steen’, Plastiglomerate; een in de 
natuur gevormd materiaal van onze tijd. Dit steenachtige materiaal is 
na verloop van tijd en onder invloed van verhitting kneedbaar. Zo krijgt 
een mensgemaakt materiaal dus de natuurlijke eigenschappen van klei.

De vervaging van de grens tussen synthetisch en natuurlijk is  
wat Shahar Livne in haar onderzoek fascineert. Willen we gebruik  
gaan maken van de overvloed aan afval, dan zal er een nieuw besef 
moeten ontstaan rond de culturele waarde van materialen; zowel  
van natuurlijke als mensgemaakte oorsprong. En hun vermogen om – 
los van enig menselijk ingrijpen – te transformeren. Ook op plekken  
waar niet-recycleerbaar plastic in landfills is gestort, is een proces 
van herstel van het natuurlijk evenwicht gaande. Via haar onderzoek 
wil Livne daar inzicht in verwerven en wellicht kan zo een intelligente 
manier van toekomstige mijnbouw ontstaan. Het zal een nieuw 
perspectief openen op de rol van de ontwerper. Voor de productie  
van Lithoplast hoeven plastics niet meer eerst gescheiden te worden: 
alles is bruikbaar. Bovendien wordt er een ambachtelijke waarde aan 
het materiaal gegeven: het kan handmatig praktisch iedere gewenste 
vorm en afwerking krijgen. Het is nog de vraag hoe wij dergelijke 
materialen zullen waarderen. En hoe het op een dusdanige schaal  
te produceren valt, dat het daadwerkelijk in toekomstige producten 
kan worden verwerkt. 

13 LITHOPLAST — Shahar Livne

Her half-year residency in the Materials Experience Lab at TU Delft  
ended this summer, but Shahar Livne is set to continue her collabo-
ration with the university. Together with crats people in the lab who 
mainly focus on traditional materials such as clay and stone, she aims 
to deepen her knowledge of Lithoplast. This new composite material 
– Lithoplast is a contraction of the Greek words litho (stone) and plast 
(malleable) – is formed from the remnants of industrial processes 
such as mining and the quarrying of marble. Especially now that 
natural raw materials are becoming increasingly depleted, it makes 
sense to develop a new perspective concerning the leftovers of various 
industrial sectors such as mining, quarrying, and the processing of 
plastic waste.

Livne, who describes herself as a ‘conceptual material designer’, 
regards materials as storytellers. Every material has a history. She 
is currently focusing her research on plastics, using beaches in the 
Netherlands and Tel Aviv, but also landfills and incinerators as locations 
for mining. There she has encountered a kind of plastic ‘stone’, 
Plastiglomerate, a modern-day material formed in nature. Heat can 
make the stone-like material kneadable, and an artificial substance 
thus acquires natural properties similar to clay. 

The blurring of the boundary between synthetic and natural is what 
fascinates Shahar Livne in her research. If we want to make use 
of the abundance of waste, we must create a new awareness of 
the cultural value of both natural and manufactured materials. This 
includes acknowledging that materials can transform over time, 
without any human interference. Even in landfill sites stuffed with 
non-recyclable plastic, nature has a way of restoring the natural 
balance. Through her research Livne wants to investigate this process 
and perhaps develop an intelligent sort of mining of these resources. 
This might open a new perspective on the role of the designer. For  
the production of Lithoplast, plastics do not have to be separated 
first: everything is usable. Moreover, an artisanal value is given to  
the material: it can be hand-worked into any desired shape and finish.  
Still to be investigated is the question of how we will value such 
materials, and how they can be produced on such a scale as to  
actually become part of future products.

13 LITHOPLAST — Shahar Livne
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Lithoplast is een nieuw hybride materiaal voor het tijdperk van de kunststofwinning. Dit door de 
mens gemaakte materiaal is gemaakt van samengeperst kunststofafval, mijnsteen en marmerstof.

Lithoplast is a new hybrid material for the age of plastic mining. This man-made 
material is created from compressed plastic waste, mine stone and marble dust.



In de talrijke vuilstortplaatsen langs de Britse kust, ontdekte Inge 
Sluijs tijdens haar Masterstudie aan Central Saint Martins, ligt – 
net als elders in de wereld – de grondstof voor een nieuw materiaal: 
Plasma Rock. Het is een typisch product van het Anthropoceen, 
het geologische tijdperk gekenmerkt door de ingrijpende invloed 
van menselijk handelen op de natuurlijke omgeving, het ecologisch 
evenwicht en het klimaat. Miljarden tonnen afval zijn de afgelopen 
decennia wereldwijd gestort. Alleen al in Europa zijn er 500.000 
stortplaatsen en zeker op plekken langs de kust vormen deze  
‘landfills’ een moeilijk te beheersen bron van vervuiling van zowel  
de bodem als het zeewater. Daarom koos Sluijs een kustlocatie voor  
de start van haar project. Ze bedacht dat het mogelijk moest zijn 
om het afval op te graven en voor een beter doel in te zetten. Die 
zoektocht startte na het zien van een foto van een stuk Plasma Rock, 
toen nog volledig het domein van wetenschappelijk onderzoek.

Het materiaal ontstaat als bijproduct wanneer het afval op zeer hoge 
temperaturen wordt vergast. Naast de vrijkomende energie resteert 
er een mechanisch sterk en niet-giftig soort steen waarvan de 
toepassingsmogelijkheden tot dusver nauwelijks zijn verkend. Duidelijk 
is wel dat ongeveer een-vijfde van het totaal gedolven gewicht aan 
afval in Plasma Rock kan worden omgezet. Het potentieel is dus 
enorm. Precies daar zag Inge Sluijs een rol voor de ontwerper, als 
aanvulling op het academisch onderzoek waar momenteel vooral de 
KU Leuven zich op toelegt. Hoe kan de kwaliteit van het materiaal 
worden benut nu de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen 
steeds meer onder druk staat?

Om het te kunnen gebruiken, moet de Plasma Rock eerst in kleine 
stukjes worden gebroken, en vervolgens tot poeder vermalen. Ze 
gebruikte die grondstof in de productie van tegels en vazen. Voor 
de tegel was alleen de toevoeging van bindmiddel nodig; in de vazen 
gebruikt ze ook gerecycleerd laboratoriumglas. In de keuze voor 
deze producten liet zij zich vooral leiden door de wens om ook de 
consument bij de mogelijkheden van dit materiaal te betrekken: via 
een functioneel en een esthetisch object. Misschien wordt dan iets 
duidelijker dat Plasma Rock een ongekend spectrum aan toepassingen 
kan krijgen. Haar rol, zegt Sluijs, ligt erin mensen bij het verhaal 
te betrekken. Om hen te doen inzien dat stortplaatsen vooralsnog 
omwille van allerlei economische belangen – zoals projectontwikkeling 
en woningbouw – slechts worden afgedekt en niet afgegraven.
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In the many rubbish dumps dotted along the British coast Inge Sluijs 
discovered – during her Masters studies at Central Saint Martins, 
London – the raw substance for a new material: Plasma Rock. Found 
widely across the world, it’s a typical product of the Anthropocene, 
the geological era characterized by the profound influence of human 
activities on the natural environment, the ecological balance and the 
climate. Billions of tonnes of waste have been dumped worldwide 
over the past decades. In Europe alone, there are 500,000 landfills 
and certainly at coastal sites these ‘landfills’ are a barely controllable 
source of pollution for both soil and seawater. That’s why Sluijs chose 
a coastal location for the start of her project. She thought it should  
be possible to dig up the waste and use it for a better purpose.  
The search started after seeing a picture of a piece of Plasma  
Rock, then completely in the domain of scientific research.

Plasma Rock is produced as a by-product when waste is gasified 
at very high temperatures. In addition to the energy released, this 
produces a mechanically strong and non-toxic type of material, the 
application possibilities of which have hardly been explored up to now. 
It is clear, however, that about a fifth of the total weight of mined 
waste can be converted into Plasma Rock. The potential is huge – 
which is why Inge Sluijs saw a role for the designer, in addition  
to the academic research that is currently the focus at KU Leuven.  
How can Plasma Rock’s characteristics be utilized, now that the 
availability of natural raw materials is increasingly under pressure?

To be able to use Plasma Rock, it must first be broken into small 
pieces and then ground into powder. Sluijs used the raw material in the 
production of tiles and vases. Only the addition of binder was required 
for the tiles; in the vases she also used recycled laboratory glass. In 
the choice of these products, she was mainly guided by the desire to 
involve the consumer too in the material’s possibilities, via a functional 
and an aesthetic object. In this way, Plasma Rock’s unprecedented 
spectrum of potential applications becomes clear. Her role, says Sluijs, 
is to involve people in the story, helping them to realize that landfills 
are buried and left unexcavated purely to further all sorts of economic 
interests – including project development and housing construction.
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Stortplaats Tilbury (UK) waar Inge 
Sluijs bodemonderzoek doet naar de 
eroderende afvallagen. Foto: Ruzena 
Vakulenko

Tilbury landfill site (UK) where Inge 
Sluijs conducts soil research into the 
eroding waste layers. Photo: Ruzena 
Vakulenko



WINNER NEW    De kern van hun omvangrijke onderzoeks- 
MATERIAL AWARD   project rond algen, benoemen Maartje Dros 
       en Eric Klarenbeek als volgt: Is het mogelijk 
fossiele grondstoffen bij de productie van polymeren te vervangen  
en tegelijk zowel de ecologische als de sociale balans te herstellen  
of zelfs te verbeteren? En kan het systeem van de ambachtsman 
opnieuw in de huidige tijd en het daarbij benodigde schaalniveau 
worden geïntegreerd?

Het project verkent de mogelijkheden van duurzame materiaal- en 
productontwikkeling op basis van lokaal gekweekte algen. Voor hun 
groei absorberen algen koolstof en ze stoten zuurstof uit, wat ze tot 
belangrijke ‘verwerkers’ van CO2 maakt. In Nederland zou geteelde 
zeewier – een macro-alg – de noodzakelijke grondstof kunnen 
bieden. Niet alleen op zee, tussen de molens van een windmolenpark, 
maar bijvoorbeeld ook in de regio Amsterdam kunnen akkers worden 
aangelegd. Met een bioloog werken Klarenbeek & Dros aan het 
ontwerp van dit gesloten systeem voor zeewierteelt dat zowel  
voedsel als grondstof voor de productie van biopolymeren levert.

In 2016 initieerden de ontwerpers met Atelier LUMA het Algae 
Lab LUMA, vernoemd naar het in aanbouw zijnde museum voor 
moderne kunst in het Zuid-Franse Arles. Al sinds de oliecrisis 
investeert Frankrijk fors in de exploitatie van algen ter vervanging 
van fossiele brandstoffen en kernenergie. Klarenbeek & Dros 
begonnen in Arles een consortium op te bouwen waarin niet alleen 
ontwerpers en kleurdeskundigen samenwerken, maar ook biologen, 
chemici, een brandstofdeskundige en de zout-industrie uit de regio. 
Hun zoutvlakten langs de kust lenen zich bijzonder goed voor het 
kweken van algen in gesloten systemen zodat ze zich niet door de zee 
verspreiden, gecontroleerd kunnen groeien en efficiënt te oogsten zijn.

Het initiatief bleek al snel belangstellenden uit de industrie aan te 
trekken, vooral uit de sector van de biobrandstof. Maar met zijn activi-
teiten oriënteert Algae Lab LUMA zich bewust veel breder en kent het 
zichzelf ook een culturele rol toe. In het Lab wordt geëxperimenteerd 
met de productie van een granulaat dat zich leent voor grootschalig 
industrieel gebruik, bijvoorbeeld als grondstof voor een filament op 
basis van algen dat deze biopolymeer geschikt maakt voor 3D printen.

Het ontwikkelen van recepturen is een belangrijk deel van het werk. 
Door middel van proefprojecten hopen de ontwerpers een omslag te 
bewerkstelligen, zodat de Europese industrie op termijn niet meer 
aangewezen is op gemodificeerde mais uit Amerika of suikerriet uit 
Azië, maar lokaal geteelde algen zal gebruiken voor zijn bio-plastics.
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WINNER NEW   According to Maartje Dros and Eric  
MATERIAL AWARD  Klarenbeek, at the heart of their extensive 
      algae research project is the question: is it 
possible to replace fossil raw materials in the production of polymers, 
while simultaneously restoring or even improving the ecological and 
social balance? And can the craft system be re-integrated into our 
present time and at the required scale?

The project explores the possibilities of sustainable material and 
product development based on locally grown algae. As they grow, 
algae absorb carbon and emit oxygen, which makes them important 
processors of CO2. In the Netherlands, cultivated seaweed – a macro  
alga – could provide the necessary raw material. Beds could be con-
structed not only at sea, between the windmills in wind farms, but 
also in the Amsterdam region, for example. Together with a biologist, 
Klarenbeek and Dros are working on the design of a closed system  
for seaweed cultivation that supplies both food and raw materials for 
the production of biopolymers.

In 2016 the designers, together with Atelier LUMA, initiated the 
Algae Lab LUMA, named after the modern art museum in the French 
city of Arles, which is under construction. Since the oil crisis, France 
has been investing heavily in the exploitation of algae to replace 
fossil fuels and nuclear energy. Klarenbeek and Dros started building 
a consortium in Arles in which not only designers and colour experts 
work together, but also biologists, chemists, a fuel expert and 
representatives of the regional salt industry. The salt plains along the 
coast are particularly suitable for growing algae in closed systems 
so that they do not spread through the sea, can grow in a controlled 
manner and can also be harvested efficiently.

The initiative soon attracted interested parties from industry, 
especially from the biofuel sector. But with its activities, Algae Lab 
LUMA consciously focuses on the bigger picture, while also assigning 
itself a cultural role. The Lab is experimenting with the production  
of a granulate, suitable for large-scale industrial use. It can be used  
to create a filament based on algae, so that this biopolymer is ready 
for 3D printing. 

Developing recipes is an important part of the work. By means of pilot 
projects the designers hope to achieve change, so that the European 
industry can eventually avoid American grown genetically modified 
corn or sugar cane from Asia, instead relying on locally grown algae 
for its bio-plastics.
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Spirulina wordt gekweekt voor onder-
zoek en kleine materiaal proeven in het 
Algae Lab LUMA. Het wordt gebruikt 
als pigment en als vulstof voor het 
biomaterial van het algen glaswerk.  
Foto: Antoine Raab Atelier LUMA

Spirulina is grown for research and small 
material trials in the Algae Lab LUMA. 
It is used for pigments and as filler for 
the biomaterial of the algae glassware. 
Photo: Antoine Raab Atelier LUMA

Chladoflora is een alg die veelvuldig 
voorkomt, zowel in Nederland als in de 
rivierdelta van de Camarque. Deze alg 
groeit zeer snel en heeft lange sterke 
vezels. Foto: Antoine Raab Atelier LUMA

Chladoflora is an alga that occurs 
frequently, both in the Netherlands and  
in the Camarque river delta. This alga 
grows very fast and has long strong 
fibers. Photo: Antoine Raab Atelier LUMA



COLOFON 

De New Material Award is een twee-
jaarlijkse prijs voor innovatief en duur-
zaam materiaalonderzoek in verschillende 
ontwerp- en kunstdisciplines. De prijs 
daagt deelnemers uit om ontwerpen  
te presenteren waarin nieuwe materialen 
of vernieuwende technieken op zodanige 
wijze worden toegepast, dat zij bijdragen  
aan een betere en duurzamere samenleving. 

De prijs is een initiatief van de Stichting 
DOEN, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe 
Instituut.

Met de New Material Award willen de 
organisatoren de ontwikkelingen op 
het gebied van materiaalinnovatie en 
duurzaamheid stimuleren en aan het 
publiek tonen. Naast de New Material 
Award die het meest overtuigende 
eindproduct beloont met een geldbedrag 
van €15.000,- kent de jury ook de 
New Material Fellowship toe aan het 
project dat de meeste kansen voor 
verder onderzoek en ontwikkeling biedt. 
Gedurende maximaal zes maanden kan 
de winnaar van het Fellowship gebruik 
maken van faciliteiten, expertise en het 
netwerk van Het Nieuwe Instituut bij de 
nadere uitwerking van haar of zijn project. 
Daarnaast is er een prijs van €5.000,- 
aan verbonden. 

Uit 66 inzendingen selecteerde de 
nominatiecommissie 15 kandidaten. Hun 
werk is onderdeel van de tentoonstelling 
en de publicatie. De winnaars van de  
New Material Award 2018 en het New 
Material Fellowship werden gekozen  
door een nominatiecommissie en jury 
onder voorzitterschap van Lex ter Braak.

COLOPHON

The New Material Award is a biennial 
prize for innovative and sustainable 
material research in various design  
and art disciplines. The prize challenges 
participants to present designs in which 
new materials or innovative techniques 
are applied so as to contribute to  
a better, more sustainable society.

The prize is an initiative of DOEN 
Foundation, the Kwadraat Fund and  
Het Nieuwe Instituut.

With the New Material Award, the 
organizers aim to stimulate developments 
in material innovation and sustainability 
and present them to the public. In 
addition to the New Material Award, 
which rewards the most convincing 
end product with the sum of €15,000, 
the jury also awards the New Material 
Fellowship to the project that offers the 
most opportunities for further research 
and development. For a maximum of six 
months, the Fellowship winner can make 
use of the facilities, expertise and network 
of Het Nieuwe Instituut for the further 
development of his or her project.  
There is also a cash prize of €5,000.

The nomination committee selected  
15 candidates from 66 submissions.  
Their work is part of the exhibition  
and publication. The winners of the  
New Material Award 2018 and the  
New Material Fellowship were chosen  
by a jury chaired by Lex ter Braak.

ORGANISATIE / ORGANISATION
Yu-Lan van Alphen, Francine  
Mendelaar, Christine Vroom,  
Francien van Westrenen

PROJECTLEIDING /  
PROJECT MANAGER
Ellen Zoete

EXPOSITIE ONTWERP /  
EXHIBITION DESIGN
Bureau Ira Koers &  
Studio Roelof Mulder

GRAFISCH ONTWERP /  
GRAPHIC DESIGN
Laura Pappa

PRODUCTIE / PRODUCTION 
Irina de Graaf, Anita Schuurman

UITVOERING / EXECUTION
Rob Versteeg 

COMMUNICATIE EN PR / 
COMMUNICATIONS AND PR
Indra Heerkens, Marije Lieuwens,  
Silvie van Oost, PR Mansion

TEKST / TEXT
Gert Staal

VERTALING / TRANSLATION
Jane Szita

DRUKKER PUBLICATIE /  
PRINTER PUBLICATION
Drukkerij Raddraaier b.v.

WEBDOSSIER HET NIEUWE 
INSTITUUT / WEB DOSSIER  
HET NIEUWE INSTITUUT
Cathy Brickwood

GENOMINEERDEN NEW MATERIAL 
AWARD 2018 / NOMINEES NEW 
MATERIAL AWARD 2018
Daria Biryukova
Telesilla Bristogianni &  
    Faidra Oikonomopoulou
Xandra van der Eijk
Envisions
Iris de Kievith & Annemarie Piscaer
Agne Kucerenkaite
Shahar Livne
Alexander Marinus
Overtreders W & Bureau Sla
Ekaterina Semenova
Inge Sluijs 
Basse Stittgen
Studio Chris Kabel
Studio Klarenbeek & Dros  
    en Atelier Luma 
Sanne Visser 

EXPOSITIES NEW MATERIAL  
AWARD 2018 / EXHIBITIONS  
NEW MATERIAL AWARD 2018
Dutch Design Week
20-28 October 
Veem, Strijp-S, Eindhoven  
www.ddw.nl
—
Droog BV.
3 November – 2 December 
Amsterdam  
www.droog.com

doen.nl, fondskwadraat.nl,
hetnieuweinstituut.nl, newmaterialaward.nl
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Since the first New Material Award 
in 2009, this annual prize has 
been rewarding artists and design-
ers for their contributions to ma-
terial innovation in the service of 
ecological and social sustainabili-
ty. Over the past decade, the prize 
has proved an important catalyst 
for innovative design research. 
Moreover, the New Material Award 
offers a platform to a generation of 
designers who dare to ask funda-
mental questions about industrial 
production processes and natural 
growth, waste flows and residual 
materials.

graphic design
Laura Pappa

spatial design
Bureau Ira Koers en 
Studio Roelof Mulder

The New Material Award is a 
collaboration between Stichting 

DOEN, Fonds Kwadraat and 
Het Nieuwe Instituut.

project
New Material Award 2018


