
 

1 Afval bestaat niet 
 
 
Ser-Vies - Iris de Kievith & Annemarie Piscaer 
Ontbijtborden en koffiekopjes maken deel uit van het dagelijks leven. Om het besef van 
luchtvervuiling dichtbij te brengen, verzamelden Iris de Kievith en Annemarie Piscaer 
daarom fijnstof in de stad Rotterdam en gebruikten het om glazuur voor keramiek te maken. 
De kleur van de deeltjes maakt de slechte luchtkwaliteit zichtbaar en voelbaar. Mooi servies 
met een boodschap. 
www.ser-vies.nl 
 
 
ForzGlaze - Studio Mixtura & Renewi Mineralz 
De as die overblijft na afvalverbranding bevat nuttige mineralen. Mineralz, onderdeel van 
Renewi, verwerkt deze mineralen tot het materiaal Forz. Studio Mixtura deed experimenten 
met deze mineralen en ontwikkelde een manier om ze te gebruiken als basis voor glazuur. 
Het hieruit voortgekomen ForzGlaze kan worden toegepast op verschillende keramische 
materialen en producten. Het heeft uitstekende water- en chemische bestendigheid en 
voldoet aan alle milieucriteria met betrekking tot de productie en het gebruik van glazuur. 
www.studiomixtura.com 
 
 
The Ocean Cleanup - Boyan Slat 
Miljoenen stukjes plastic vervuilen de oceanen, met enorme gevolgen voor ecosystemen, 
gezondheid en economie. Onder invloed van stromingen verzamelt het afval zich 
grotendeels in vijf gebieden. De grootste - tussen Hawaii en Californië – wordt de Great 
Pacific Garbage Patch genoemd, de Grote Pacific Vuilnisbelt. Met The Ocean Cleanup wil de 
Nederlander Boyan Slat het plastic in de oceanen verzamelen en opruimen, te beginnen met 
dat grootste vervuilde gebied. In september is weer een grote stap gezet in de ontwikkeling 
van dit project. Eenmaal in full swing zou het systeem de hoeveelheid plastic in de Great 
Pacific Garbage Patch in vijf jaar kunnen halveren. 
www.theoceancleanup.com 
 
 
Metamorphism - Shahar Livne 
Stel je voor dat de productie van plastic in de toekomst stopt omdat we ons realiseren dat 
op aardolie gebaseerde producten onze planeet aantasten. Als gevolg hiervan kan het 
afgedankte afval van de huidige tijd worden gezien als een zeldzame en natuurlijke 
hulpbron, iets dat van diep onder de grond moet worden gewonnen. Shahar Livne heeft 
plastic afval opgegraven onder stranden in Nederland en Israël en voorzien van een laagje 
van mijnsteen en marmerstof, bijproducten uit de mijnbouw- en steenindustrie. Met 
warmte en druk bootste ze metamorfisme na, het geologische proces dat de vorm en 
textuur van gesteente verandert. Ze noemt het resultaat Lithoplast en maakte er sculpturale 
objecten mee. 
www.shaharlivnedesign.com 
 

  



 

2 Vies, lelijk, waardeloos 
 
Ventri – Billie van Katwijk 
Koeienmagen worden meestal weggegooid of - in het beste geval - verwerkt tot hondenvoer. 
Billie van Katwijk bestudeerde de rijkdom aan texturen en specifieke eigenschappen in elk 
van de vier delen van de maag van een koe en ontwikkelde een manier om ze te veranderen 
in materiaal om tassen en accessoires van te maken. Via een arbeidsintensief looiproces 
kwam ze uiteindelijk tot een leercollectie met een unieke esthetiek. Ventri laat zien hoe 
restanten van slachthuizen de basis kunnen vormen voor luxe design. 
www.billievankatwijk.com 
 
 
Visleer – NYVIDD, Nienke Hoogvliet & Map Renes 
Nienke Hoogvliet verzamelde afval van viswinkels en vond een manier om vishuiden zonder 
chemicaliën te looien. Met behulp van een oude, handmatige techniek creëerde ze een 
sterk, duurzaam en mooi materiaal dat als leer kan worden gebruikt. Ze ontwierp een kleine 
kruk om de mogelijkheden van visleer te laten zien. Met dit project vraagt ze ook aandacht 
voor de vervuiling van de oceanen. Ook ontwerpster Map Renes heeft haar blik op de 
toekomst en vindt het tijd om de modeproductie van een lineaire economie te veranderen 
naar een modeproduct op maat, passend bij de circulaire economie. NYVIDD laat mooie 
voorbeelden zien van visleer, prachtig van textuur en verrassend sterk. Dit bedrijf zoekt 
samenwerking met ontwerpers en de industrie om mogelijke toepassingen van dit 
natuurlijke product te verkennen en te ontwikkelen. 
www.nienkehoogvliet.nl / www.visleer.nl /www.maprenes.nl 
 
 
Insectologie - Matilde Boelhouwer 
De bevolkingsgroei gaat onverminderd door, terwijl voedsel en andere hulpbronnen steeds 
schaarser worden. Om oplossingen voor deze grote problemen te vinden, moeten we ze 
vanuit verschillende perspectieven bekijken. Insecten kunnen bijvoorbeeld een cruciale rol 
spelen bij het voeden van de groeiende menselijke populatie. Voor een bredere acceptatie 
van deze ‘enge wezens’ is een andere mindset nodig, met name in de westerse cultuur. 
Mathilde Boelhouwer probeert dit voor elkaar te krijgen, zowel op het gebied van voedsel 
als op het gebied van esthetisering van de insectenwereld. 
www.matildeboelhouwer.com 
 
 
Blood related - Basse Stittgen 
Op bloed, een symbool van zowel leven als dood, rust een beetje een taboe. Met het project 
Blood related onderzoekt ontwerper Basse Stittgen de mogelijkheden van bloed als een 
biomateriaal. Slachthuizen laten elk jaar miljoenen liters weglopen, dus waarom zou je er 
niet iets nuttigs van maken? Bijvoorbeeld een juwelendoos om kostbaarheden op te bergen, 
maar dus wel gemaakt van afvalmaterialen. Of een grammofoonplaat die de hartslag van 
een koe laat klinken. De objecten confronteren, dagen ons gedrag als consument uit, 
creëren bewustzijn en ja, verminderen verspilling. 
www.bassestittgen.com 
 
 
 



 
 
 
Gumshoe – Explicit Wear 
Elk jaar belandt 1,5 miljoen kilo kauwgom op straat in Amsterdam. Publicis One, een 
Amsterdams marketing- en reclamebureau, en modemerk Explicit Wear bedachten een 
trendy sneaker met een top van leer en een zool van gerecyclede kauwgom, gebaseerd op 
de GumTec-methode van een Engels bedrijf. Ze komen in roze en in de Amsterdamse 
kleuren zwart en rood, met de plattegrond van de stad op de zool. Deze creatieve en 
positieve benadering biedt volop mogelijkheden voor een campagne met verzamelbakjes op 
schoolpleinen en op stations. Meer kauwgom erin doen betekent ook meer sneakers. En het 
concept kan eenvoudig worden doorgezet naar andere steden. 
www.explicitwear.com /www.gumshoe.amsterdam 
 
 
Ignorance is Bliss - Agne Kucerenkaite 
Porseleinen servies, geweven textiel en keramische wandtegels. Met de collectie Ignorance 
is Bliss laat ontwerper Agne Kucerenkaite zien dat ‘waardeloze’ en zelfs giftige materialen 
efficiënt kunnen worden hergebruikt, zowel op grote als op kleine schaal. Ze verwerkte 
industrieel metaalafval, bijvoorbeeld van waterzuiveringsinstallaties en 
bodemsaneringsbedrijven, tot pigmenten voor nieuwe producten en productiemethoden. 
Verrassend genoeg bleken de meest vervuilde materialen ook het meeste potentieel te 
hebben, met name wat kleureffecten betreft. 
www.agne-k.com 
 
 

  



 
3 Voor mens en planeet 
 
Social Label - Petra Janssen en Simone Kramer 
Een inclusieve wereld creëren door de kracht van ontwerp en communicatie. Dat is de missie 
van Social Label, opgericht door Petra Janssen (Studio Boot) en Simone Kramer (C-mone). 
Social Label ontwikkelt zowel een community als een collectie van producten. Ontwerpers 
werken nauw samen met mensen in de marge van de samenleving. Op deze manier wordt 
werk op maat gemaakt voor mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Het 
resultaat is een reeks zinvolle en aantrekkelijke producten, gemaakt met zorg, vreugde en 
vakmanschap. Maar Social Label creëert vooral een beweging van mensen die streven naar 
een sociaal duurzame, inclusieve economie. 
www.sociallabel.nl 
 
 
 
T-Slagerij - Bron van Doen en Victoria Ledig 
Een collectie touwen en andere producten gemaakt van oude T-shirts. Gemaakt in 
samenwerking met textielontwerper Victoria Ledig en gemeenschappen in Eindhoven die 
kleding recyclen. Plus een workshop over hoe je die producten zelf kunt maken. Bron van 
Doen, een multidisciplinaire co-designstudio, ontwikkelt projecten die sociale, culturele en 
economische waarden omvatten en creëert nieuwe en onverwachte samenwerkingen 
tussen mensen. Het T-shirtproject wil ook consumenten en de textielindustrie inspireren om 
hoogwaardige materialen en producten van textielafval te creëren, met behulp van 
toegankelijke en schaalbare technieken en ontwerpen die de mogelijkheid bieden voor een 
breed scala aan toepassingen. 
www.bronvandoen.nl 
 
 
Fairf - Laurens van Dort 
Als een sociale onderneming streeft Fairf naar een positieve, kleurrijke en duurzame 
samenleving. Deze startup van Laurens van Dort ontwikkelde duurzame muurverf en vernis. 
Op waterbasis, zonder meetbare concentraties van oplosmiddelen en dus geurloos, en met 
een volledig natuurlijk bindmiddel van hergebruikt afvalhout. De fabriek zelf draait op 
zonne-energie. Daarnaast stimuleert het bedrijf onderwijs en opleiding en creëert het banen 
voor kansarme mensen en jongeren in sociaal zwakke omstandigheden in binnen- en 
buitenland. Bijvoorbeeld door een Kleuren Academy op te zetten in de sloppenwijk 
Providencia in Rio de Janeiro, Brazilië, waar bewoners worden opgeleid om verf te maken en 
schilder te worden. Tegelijkertijd gaven kunstenaars de wijk een kleurrijke en vrolijke make-
over. 
www.fairf.nl www.favelapainting.com 
 
 
  



 
 
 
ZandGlas -Atelier NL / Nadine Sterk & Lonny van Ryswyck 
Atelier NL transformeert grondstoffen tot alledaagse voorwerpen die de rijkdom van de 
aarde laten zien. Deze ontwerpstudio heeft een unieke onderzoeksmethodologie ontwikkeld 
die klei en zand van specifieke locaties omzet in keramische en glazen voorwerpen die de 
verborgen kwaliteiten en verhalen van de aarde analyseren en weergeven. Gemaakt van 
zorgvuldig uitgekozen zand uit gebieden die rijk zijn aan geologische, ecologische of sociale 
betekenis, beschrijft ZandGlas het complexe verhaal van dit alledaagse en toegankelijke, 
natuurlijke materiaal en zijn oorsprong. Als een gesprek tussen aarde, zee, wind en mensen 
in de loop van de tijd. 
www.ateliernl.com 
 
 
Tas met een boodschap - Ellen Willink 
Wat is er mooier dan je eigen merk? Het is de weerspiegeling van de ziel van je bedrijf of 
organisatie en is met energie en passie uitgebouwd. Zou het een goed idee zijn om al je oude 
reclamemateriaal, zoals banners, opnieuw te gebruiken door ze om te zetten in een nieuw 
relatiegeschenk? Ellen Willink ontwikkelt al jaren eco-kleding. Haar ontwerpen worden deels 
geproduceerd in sociale ondernemingen, en daarnaast biedt ze in haar studio mensen met 
minder goede perspectieven voor een baan een kans om werkervaring op te doen. Vandaar 
het label ‘Tas met een boodschap’.  
www.ellenwillink.nl 
 
 
Bough Bike – Jan Gunneweg 
Jan Gunneweg wil mensen dichter bij de natuur brengen met zijn ontwerpen. Samen met 
Piet 
Brandjes richtte hij in 2012 Bough Bikes op, het eerste bedrijf dat een serie houten fietsen 
produceert. Het eikenhout komt uit duurzaam beheerde bossen in Frankrijk. De andere 
materialen zijn ook zo duurzaam mogelijk en de bedrijfslocaties zijn energieneutraal. Waar 
mogelijk werkt Bough Bikes samen met sociale werkplaatsen. Het bedrijf was ook de eerste 
die een houten e-bike lanceerde met trapondersteuning, de E-Bough. 
www.boughbikes.nl 
 
 
Next Way of Living Next Way of Living biedt producten aan van ontwerpers en bedrijven die 
stuk voor stuk een écht onderscheidend verhaal hebben op het gebied van design, innovatie, 
duurzaamheid en kwaliteit.  

In het toekomswarenhuis kan je een circulaire jeans of een maatspak van gerecycelde 
stoffen aanschaffen. Bekijk innovaties zoals de gumshoe, die een zool heeft die gemaakt is 
van kauwgom die van de straat is verwijderd of de pinatex sneaker die gemaakt is van 
ananasblad. Ontdek hoe verpakking een onderdeel kan zijn van het product en hoe afval op 
verschillende manieren kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. 
www.nextwayofliving.nl 

 
 

  



 
 
4 Ontwerp voor hergebruik en recycling 
 
Beyond Waste - Sabine Silaraja 
Nomadisch reizen, ontspannen escapisme in de natuur en pendelen in de stad. Beyond 
Waste is een verzameling van drie performance-regenponcho's, elk voor een andere 
activiteit in de lifestyle van een millennial. De poncho's zijn zo ontworpen dat de volledige 
breedte van de stof wordt gebruikt, zonder verspilling in het proces van patroon snijden. Alle 
niet-recyclebare details zoals prints en bevestigingsmiddelen gemaakt van diverse 
materialen zijn weggelaten, zodat het product eenvoudig kan worden gerecycled. Bij 
circulair ontwerpen mag gemak niet over het hoofd worden gezien. 
www.sabinesilaraja.com 
 
 
Shadows of Light - Lotte Douwes 
Jingdezhen (China) is beroemd om zijn porselein, gemaakt van kaolien dat rond deze stad 
wordt gedolven en zorgt voor die typische doorschijnendheid. Maar deze specifieke klei is de 
afgelopen decennia minder puur en grijzer geworden, en bijna de helft van de productie 
wordt nu als afval weggegooid, voornamelijk vanwege imperfectie. Lotte Douwes was 
verrast om dit te zien en ontwikkelde doorschijnend porselein, gemaakt van gerecycled 
afvalmateriaal. Bij het produceren van haar serviescollectie ‘No Waste’ gebruikte ze alle 
stukjes en beetjes opnieuw. Zelfs de overgebleven druppels, spetters en kruimels werden 
verzameld en uitgerold tot een kleiplaat waaruit ze onderzetters en sieraden maakte. 
www.lottedouwes.nl 
 
 
Mest - Martijn Straatman 
Na onderzoek van traditionele bouwtechnieken ging Martijn Straatman aan de slag om een 
op mest gebaseerd materiaal te maken met vergelijkbare eigenschappen als spaanplaat of 
MDF, maar met een ecologische mindset voor de toekomst. Het is samengesteld uit 80 
procent mest, krijt, water en biologisch afbreekbare lijm die worden gemengd en daarna in 
een vorm worden gedrukt om te drogen. Het onderzoek is een voorbeeld van wat mogelijk is 
en bedoeld om de industrie in het algemeen te inspireren. 
www.martijnstraatman.com 
 
 
Rezign - Studio Planq 
In het Amsterdamse hoofdkantoor van modemerk Tommy Hilfiger tref je stoelen aan die 
deels zijn gemaakt van hun eigen overschot-jeans. Deze meubels zijn ontworpen door Studio 
Planq, opgericht door tweelingbroers Anton en Dennis Teeuw samen met Joris Kortenhorst. 
Via dit project werd het bedrijf ook geïnspireerd om commerciële upcycle-projecten met zijn 
afval te starten. Planq biedt ook meubels aan onder het Rezign-label, gemaakt van rest- en 
overschot-textiel en natuurlijke vezels gecombineerd met biologisch afbreekbare 
kunststoffen. En tafels gemaakt van sportvloeren. Upcyclen en bewustzijn creëren gaan 
hand in hand. Het sluiten van de cirkel is het streven van Planq. 
www.rezign.com /www.planqproducts.com 
 
 

http://www.martijnstraatman.com/


 
 
 
Fairphone - Bas van Abel 
De missie van Fairphone is om duurzaam ontwerp te combineren met ethische waarden. 
Deze sociale onderneming is opgezet door Bas van Abel met de hulp van de Waag Society in 
Amsterdam, een stichting die zich inzet voor het stimuleren van experimenten met nieuwe 
technologieën, kunst en cultuur. Het door Fairphone ontwikkelde mobiele apparaat bevat 
geen conflictmineralen zoals goud, tin, tantaal en wolfraam en garandeert eerlijke 
arbeidsomstandigheden voor het personeel in de productieketen. De nieuwste versie is een 
van de eerste modulaire smartphones op de markt, ontworpen voor eenvoudige reparatie 
en upgrades. 
www.fairphone.nl 
 
 

  



 
5 Nieuwe waarde creëren 
 
Minestone - Paul Koenen 
Paul Koenen, beeldend kunstenaar en fotograaf, groeide op in Limburg, pal naast een berg 
mijnsteen. Een halve eeuw na de sluiting van de kolenmijnen heeft hij het idee ontwikkeld 
om steengranulaat te gebruiken als materiaal voor banken in de publieke ruimte. Op deze 
manier worden herinneringen vastgelegd en krijgt het materiaal een verhaal als ‘lading’. Hij 
werkt momenteel aan ‘The Memory of Maastricht’, een project om banken te creëren uit 
het puin van gesloopte gebouwen en bruggen. Met een code kunnen deze nieuwe objecten 
bovendien een koppeling krijgen naar een database met verloren erfgoed. 
www.paulkoenen.com 
 
 
Industriell - Ikea en Piet Hein Eek 
Het idee van massaproductie van meubels roept al snel het beeld op van grote machines die 
glanzende nieuwe producten uitspugen, allemaal identiek. Met de Industriell-collectie zet 
Ikea deze uniformiteit op zijn kop. Het zijn producten met een prachtig onvolmaakte, 
menselijke kwaliteit - zonder een duurder prijskaartje. Het Zweedse bedrijf ontwikkelde 
nieuwe manieren om met hout, glas, keramiek en textiel te werken in nauwe samenwerking 
met de Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek, een voorloper op het gebied van duurzaam 
denken. In de jaren ‘90 kreeg hij wereldwijd bekendheid met designmeubelen van 
sloophout, waarmee hij de schoonheid van natuurlijke materialen liet zien. 
www.pietheineek.nl 
 
 
CompoLeather - Julie van den Boom 
Leer heeft een luxe uitstraling, geur en gevoel. Toch zijn leren schoenen, jassen en banken 
op een gegeven moment versleten en belanden ze in de verbrandingsoven. Op zoek naar 
een manier om de levenscyclus van dit waardevolle natuurlijke materiaal te verlengen, 
ontwikkelde Julie van den Boom CompoLeather. Gebruikte lederwaren worden versnipperd 
en vermengd met water. In mallen geperst plakt deze pulp samen zonder extra bindmiddel. 
Zo ontstaat een nieuw materiaal, 100% natuurlijk en nog steeds met de onmiskenbare geur 
van het origineel. 
www.julievdboorn.com 
 
 
Pieper bier - Instock 
Wereldwijd wordt een derde van al het voedsel dat we produceren verspild. Restaurant 
Instock (in Amsterdam, Utrecht en Den Haag) zet voedseloverschotten om in heerlijke 
maaltijden door alleen te koken met onverkochte producten van supermarkten en 
producenten. Startup Instock, opgericht door vier jonge managers van supermarkt Albert 
Heijn, ontwikkelde ook Bammetjes-bier van overgebleven brood en Pieper-bier van 
‘geredde’ aardappelen. Ondanks hun liefde voor dit product laten de Nederlanders 340 
miljoen kilogram per jaar verloren gaan vanwege overproductie, te hoge kwaliteitsnormen 
en esthetische eisen. Maar een onvolmaakte aardappel maakt nog steeds een lekker biertje. 
www.instock.nl 
 
 
 



 
 
 
UrbanNatureCulture - Anne Marie Hermans 
Hergebruikt en gerecycled serviesgoed en glaswerk, placemats uit Indonesië, en manden van  
bananenblad gemaakt in India. Met een levenslange ervaring in huis- en lifestyle-collecties, 
startte de ondernemer en ‘levensreiziger’ Anne Marie Hermans een nieuw merk onder de 
naam Urban Nature Culture. De collectie bestaat uit producten gemaakt van afval, restanten 
en gerecyclede materialen, waardoor nieuwe waarde wordt gecreëerd. Met een ontwerp 
dat perfect of ook onvolmaakt kan zijn, met patronen die verwijzen naar verschillende 
culturen, van Japan tot Afrika. Alles handgemaakt en lokaal geproduceerd. 
 www.urbannatureculture.com 
 

  



 
 
6 Leer van de natuur 
 
MycoTEX - Neffa 
MycoTEX, is gemaakt van mycelium ofwel de wortels van paddenstoelen. Met behulp van 
een speciaal modelleringsproces produceert het bedrijf Neffa kleding van dit nieuwe textiel, 
perfect op je lichaam passend zonder knippen en naaien. Er zijn geen chemicaliën of 
pesticiden nodig en het watergebruik wordt met 99,5 procent verminderd in vergelijking 
met de huidige manieren om textiel te produceren. Ook het transport vermindert sterk. 
Neffa kan alleen laten groeien wat nodig is, er blijven dus geen resten van materiaal over. En 
na het dragen, kun je eenvoudig je kledingstuk in de grond begraven, waar het zal 
ontbinden. 
www.neffa.nl 
 
 
Palmleer - Tjeerd Veenhoven 
Doop de droge en brosse bladeren van areca-palmbomen in een biologische verzachtende 
oplossing en laat ze daar een paar dagen zitten. Zo ontstaat een zacht en flexibel materiaal 
met een geweldige esthetische kwaliteit, dat op conventionele machines kan worden 
verwerkt. Tjeerd Veenhoven, de ontwerper die dit proces heeft ontwikkeld, noemt het 
palmleer omdat het een op planten gebaseerd, duurzaam alternatief is voor dierlijk leer, 
plastic en rubber. In het zuidelijke deel van India groeien naar schatting 80 miljoen areca-
palmbomen in de vrije natuur en in plantages, parken en reservaten. Lokale werkplaatsen 
maken van dit materiaal producten zoals boekomslagen en tassen. 
www.tjeerdveenhoven.com 
 
 
PineSkins - Sarmite Polakova 
Dennenbomen zijn de meest voorkomende soort op het noordelijk halfrond. Meestal 
worden ze alleen gewaardeerd om hun goedkoop hout. Maar zorgvuldig geoogst en 
verwerkt, verrast de leerachtige bast in zijn zachtheid, in tegenstelling tot het dikke en harde 
karakter van de stam zelf. PineSkin kan worden gebruikt voor producten met een levensduur 
van enkele jaren. De functie aanpassen aan de levensduur daagt de huidige collectieve 
consumptiegewoonten uit, namelijk dat we hopen op duurzame producten, hoewel we ons 
volledig bewust zijn van de korte levenscycli. Op die manier wordt de schors een schakel 
tussen bomen als levende organismen en hout als het eindproduct. 
www.studiosarmite.com 
 
 
Bouwen met schimmels - Avans Hogeschool en Spark innovatiecampus 
Een huis gemaakt van schimmels? Het klinkt misschien vreemd, maar onderzoekers van het 
Expertisecentrum Biobased Economy (CoEBBE), onderdeel van Avans, experimenteren met 
dit idee in hun 'myceliumlab'. Ze kweken mycelium-composieten uit landbouwresiduen en 
schimmelhyfen, om milieuvriendelijke alternatieven voor de bouwsector te produceren. 
Experimenten worden uitgevoerd om bijvoorbeeld isolatiepanelen te maken of de 
vuurbestendigheid van het materiaal te verbeteren. 
www.coebbe.nl 
drlm.blauwhoff@avans.nl 



 
 
 
 

7 Op weg naar een circulaire economie 
 
Net Effect - Interface 
Tapijttegel fabrikant Interface heeft flinke stappen gezet in de richting van duurzaamheid, 
zowel in de productie als met de producten, en gaat op weg naar een circulaire economie 
met de projecten Mission Zero en Climate Take Back. Niet alleen economisch, maar ook 
sociaal. Het Net Effect-project bijvoorbeeld biedt een bron van inkomsten voor bewoners 
van vissersdorpen op de Filippijnen. Ze halen afgedankte visnetten van de stranden en uit 
het water en verkopen die aan het bedrijf Aquafil, dat Interface voorziet van gerecycled 
nylon voor tapijttegels. 
www.interface.com 
 
 
Lease A Jeans - MUD Jeans 
MUD Jeans zijn gemaakt van biologisch katoen, onder eerlijke werkomstandigheden in een 
ultramoderne fabriek in Tunesië. Maar het bedrijf gaat verder dan groen met het circulaire 
concept Lease A Jeans. MUD Jeans blijft de eigenaar van de jeans om ervoor te zorgen dat ze 
niet als afval eindigen. De jeans worden, indien mogelijk, gerepareerd of gerecycled om de 
hoeveelheid afval, en het gebruik van water en grondstoffen te verminderen. MUD Jeans 
bestaan inmiddels uit zo’n 40 procent hergebruikt katoen. Met als streven om de 
spijkerbroek uiteindelijk 100 procent circulair te maken.  
www.mudjeans.eu 
 
 
Fryske trui - Loop a Life / It Erfskip 
De Fryske trui, gemaakt van oude wollen truien en lokaal vlas, weerspiegelt de Friese cultuur 
en traditie. Het ontwerp is geïnspireerd op lijnen uit het Friese kostuum en het Friese 
landschap. Dit product stimuleert ook de biodiversiteit door de verbouw van vlas als 
wisselgewas en draagt bij aan de lokale werkgelegenheid. Het project is opgezet door Loop a 
Life en It Erfskip, twee organisaties gespecialiseerd in circulair textiel en mode, design en 
ambacht, in samenwerking met recyclingbedrijf Omrin, Rabobank, Leger des Heils en de 
gemeente Leeuwarden. 
www.loopalife.com / www.iterfskip.nl 
 
 
Forward fashion - Elsien Gringhuis 
Elsien Gringhuis heeft een high-end, duurzaam label met een focus op de essentie van 
kleding. De producten zijn tijdloos, chic en minimalistisch met innovatieve details. Studio 
Elsien Gringhuis volgt haar eigen ritme, niet opgejaagd door de eindeloze mallemolen van de 
mode. Artikelen worden op bestelling geproduceerd, dus er is geen voorraad of 
overproductie. Alle materialen worden zo dicht mogelijk bij huis ingekocht en de productie is 
volledig lokaal in de studio, met de hulp van bekwame kleermakers. Dit ondersteunt het 
vakmanschap dat in de vergetelheid dreigt te raken en stimuleert daarmee ook de 
plaatselijke economie. 
 
www.elsiengringhuis.com 

http://www.elsiengringhuis.com/


 
 
Fairphone - Bas van Abel 
De missie van Fairphone is duurzaam ontwerpen te combineren met ethische waarden. Deze 
sociale onderneming is opgezet door Bas van Abel met de hulp van de Waag Society in 
Amsterdam, een stichting die zich inzet voor het stimuleren van experimenten met nieuwe 
technologieën, kunst en cultuur. Het door Fairphone ontwikkelde mobiele apparaat bevat 
geen conflictmineralen zoals goud, tin, tantaal en wolfraam en garandeert eerlijke 
arbeidsomstandigheden voor het personeel in de productieketen. De nieuwste versie is een 
van de eerste modulaire smartphones op de markt, ontworpen voor eenvoudige reparatie 
en upgrade. 
 
www.fairphone.com 
 
 

  



 
8 Maak gebruik van onbeperkte bronnen 
 
Seven Steps to Heaven - Lianne en Gertjan Meeuws 
Voedsel gekweekt in energie-efficiënte, modulaire boerderijen binnen gebouwen, met 
slimme LED-verlichting, zonder pesticiden en met 95%t minder water. Lokaal geteeld om 
transport en vervuiling te minimaliseren. Geoogst op het perfecte moment, vers en rijp. 
Toegankelijk, voedzaam, smakelijk en betaalbaar. Dit is de focus van Seven Steps to Heaven. 
‘We zijn op een missie om bij te dragen aan een wereld waarin iedereen toegang heeft tot 
voldoende en veilig voedsel.’ 
www.seven-steps-to-heaven.com 
 
 
Ambio - Teresa van Dongen 
In de modderige bodem van rivieren en meren kan men micro-organismen vinden die 
continu elektronen uitscheiden in hun metabolisme. Teresa van Dongen onderzoekt deze 
specifieke bacteriën als middel om elektriciteit op te wekken voor huishoudelijk gebruik. 
Electric Life is een onderzoek proces en de gebruiksvriendelijke, verbeterde grote broer van 
van Dongens nieuwste project, Spark of Life. Beide projecten werken volledig op de kracht 
van micro-organismen. Een toekomstige eigenaar van deze levende lichtinstallatie zal het 
moeten voeden en koesteren; een beetje kraanwater met wat extra voedingsstoffen en een 
theelepel azijn per week is voldoende. Van Dongen denkt dat het voeden en dus verzorgen 
van het systeem een nauwere relatie tussen de installatie en de eigenaar tot gevolg kan 
hebben. Van Dongen presenteert de volledige installatie voor het eerst in Centre Pompidou 
in februari 2019. Hier geeft ze ons een sneak preview en een beetje inzicht in de technologie 
achter Electric Life. 
www.teresavandongen.com 

 
 
Zonne-auto - Lightyear 
Studenten van de TU Delft hebben zeven keer de World Solar Challenge in Australië 
gewonnen. Hun collega’s van de TU Eindhoven wonnen de race drie keer in de Cruiser-
klasse. Leden van het laatste team richtten het bedrijf Lightyear op om de eerste zonne-auto 
voor consumenten te ontwikkelen. De Lightyear One, een gezinsauto met vijf zitplaatsen, is 
inmiddels te koop op bestelling. Hij heeft een batterijbereik van 800 km en kan tot 20.000 
km per jaar afleggen op zijn eigen opgewekte zonne-energie. Dit maakt de elektrische auto 
schaalbaar zonder afhankelijkheid van de infrastructuur voor het opladen. 
www.lightyear.one 
 
 
SolaRoad 
SolaRoad is een consortium in Delft dat een wegdek ontwikkelt en produceert dat zonne-
energie wint en omzet in elektriciteit. Ultramoderne zonnetechnologie is geïntegreerd in 
robuuste, geprefabriceerde betonelementen. Hierdoor veranderen wegen in grote, 
gedecentraliseerde zonnepanelen: onzichtbaar, onhoorbaar, duurzaam en 
vandalismebestendig. Elektriciteit van dit wegdek kan worden gebruikt voor verlichting, 
verkeersbeheersystemen, huishoudens, elektrische voertuigen en meer. Dit concept wordt 
sinds 2014 met succes toegepast in Nederland en Frankrijk. 
www.solaroad.nl 


