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5x design
In Eindhoven begint vandaag de jaarlijkse Dutch Design Week.
Negen dagen lang worden op honderd locaties in de stad nieuwe
experimenten, ideeën en producten getoond van 2500
ontwerpers. Een kleine selectie van wat er dit jaar te zien is.

Ellen Stikkelbroeck

De designcollec-
tie van Social
Label wordt
gemaakt door
toonaangevende
ontwerpers en
mensen die
moeilijk aanslui-
ting vinden op
de arbeids-
markt. De Veeg,
een ontwerp van
Dick van Hoff,
is daar een
voorbeeld van.
Deze bezem is
gemaakt van
gerecyclede
fietsframes door
mensen die met
dit project hun
lasdiploma
hopen te halen.
De bezem is
verkrijgbaar in
verschillende
kleuren en
varianten (voor
binnen of
buiten).

vanaf € 60,00

sociallabel.nl

Veeg

Dit object van
klei (45cm hoog,
diameter 27cm)
is niet met de
hand gemaakt,
maar met een
3D-printer. Het
is een ontwerp
van Olivier van
Herpt, die
zelf ook de
kleiprinter
bouwde. Tijdens
het printen kan
hij invloed
uitoefenen op
de machine, al
speelt toeval
ook een rol bij
het uiteindelijke
resultaat.

vanaf € 850,00

oliviervanherpt
.com

3D-print

Roland Pieter
Smit ontwierp
weefgetouwen
die mensen met
een verstandelij-
ke en lichamelij-
ke beperking in
staat stelt zelf
een wollen
deken te weven.
De dekens van
Texelse wol die
zijn gemaakt op
deze weefgetou-
wen worden
verkocht onder
de naam
Wolwaeren.

vanaf € 149,00

ro-smit.com

Wol

De textielindus-
trie verduurza-
men door het
gebruik van
zeewier. Dat
staat ontwerper
Nienke Hoog-
vliet voor ogen
met haar project
Sea Me. Ze ont-
wierp hiervoor
een stoel en
tafel. De zitting
van de stoel is
gemaakt van
handgeweven
zeewiergaren en
geverfd met
zeewierverf. De
resten van het
proces gebruikte
ze om verf te
maken voor het
tafelblad.

Prijs op aan-
vraag

nienkehoogvliet.nl

Zeewier

Sabine Marcelis
experimenteert
vaak met de
manipulatie van
een lichtbron.
Dat doet ze ook
in haar lampen-
serie Filter. De
lampen zijn
gemaakt van
acrylsteen en
gegoten hars.
Pas wanneer een
lamp aan is,
worden de kleu-
ren en patronen
uit de kern van
het materiaal
zichtbaar.

Prijs op aan-
vraag

sabinemarcelis
.com

Lampen


