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Dutch Design Week 2019: Trends en inspiratie, wat betekent dat?
Als het hier in Limmen herfstvakantie
is, wordt er in Eindhoven het mooiste
festival van het jaar georganiseerd:
De Dutch Design Week (DDW)! Ieder
jaar ga ik terug naar mijn ‘Hometown’
Eindhoven, want daar gebeurt het!
Tijdens de DDW is Eindhoven het
bruisende hart waar het bedrijfsleven,
ontwerpers, wetenschappers en de
consument uit de hele wereld bij elkaar
komen. Op 9 verschillende locaties
verdeeld over de stad met als centrum
Strijp S vind je ontwerpers en wetenschappers die hun atelier openstellen
en hun ontwerpen tonen en uitleggen
aan eenieder die het wil aanhoren.
Het thema van DDW19 is “if not now,
then when?”. Met dit thema wil men
aansporen tot actie. Als we een duurzame samenleving willen creëren waarom beginnen we er dan niet meteen
mee? Een duurzame samenleving vereist meer dan een duurzaam ontwerp:
het is een verander proces. Dat brengt
investeringen met zich mee, verandering van leefstijl en lange termijn denken.
Ontwerpers voelen de verantwoordelijkheid om de consument bewust te
maken van de problemen die er zijn en
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aan te moedigen duurzame beslissingen te nemen. Ze nemen ons mee in
hun verhaal en dat laten ze zien tijdens
de DDW. Een aantal voorbeelden wil ik
graag met jullie delen.

koelkast die geen energie nodig heeft
om te koelen! Fantastisch: je loopt er
zo in om je pak melk of verse groenten te halen! (zie foto linksonder op de
pagina)

Studio Drift heeft zich bezig gehouden
met het in kaart brengen van materialen, waarbij ze de verschillende materialen van 1 product samenpersten tot
een blok. Het is duidelijk dat een gloeilamp (1) uit meer materiaal bestaat dan
een ledlamp (2). Kun je voorstellen dat
dit (3) alle materialen zijn die uit een VW
Beetle komen?

Er zijn talloze ontwerpers die zich bezig
houden met het ontwikkelen en experimenteren met levende materialen uit
de natuur: Biodesign is hot! Emma van
der Leest is zo’n biodesigner, afgestudeerd aan de kunstacademie zocht ze
contact met biologen en laboranten om
meer over micro-organisme te weten te
komen. Zij heeft haar afstudeerstage
gedaan bij Bio couture in Londen waar
ze samen werkten aan de ontwikkeling
van bio-leer. Door gisten, schimmels en
bacteriën te laten fermenteren ontstaat
er een bio-leer, zoals beer en kaas is
ontstaan. Een etui gemaakt van dit leer
is te zien tijdens de DDW en Emma is
in beeld bij de “Toekomstbouwers” een
programma van de VPRO uitgezonden tijdens de DDW. Een link naar het
programma waarin Emma haar verhaal
doet is: https://www.vpro.nl/programmas/de-toekomstbouwers/de-toekomstbouwers-2019-aflevering-3.html

Uiteraard is een bezoek aan het atelier, de winkel en het restaurant van
Piet Hein Eek een must als je in
Eindhoven bent. Piet Hein heeft het
duurzaam ontwerpen zowat uitgevonden! Met zijn sloophouten meubelen.
Lampenkappen van stropdassen en
kroonluchters van oude afgedankte
glazen lampjes.
Een heel mooi project gepresenteerd
op de DDW een aantal jaar geleden is
het Wikkelhuis (4). Een kartonnen huis
dat prefab word gemaakt in delen; een
tiny house dat nu is doorontwikkeld en
al op meer dan 60 locaties is geplaatst!

2

3

4

Op het Ketelhuisplein (5) staan heel
contrasterende paviljoens: De ene is
gecreëerd met schimmels die groeien
om een dichte levende wand te creëren. Een ademend huis en heel frappant vond ik dat het echt niet muf ruikt,
maar juist aangenaam en geluiddempend. Een ander paviljoen is dat van
Renault met een futuristisch huis waar
de elektrische auto van de toekomst
(zelfsturend zonder stuur en passagiers
die comfortabel tegenover elkaar zitten) in de woning wordt geparkeerd als
relax ruimte of stilteruimte. Met zonnepanelen en zelfvoorzienend in energie.
Een ander project “ground fridge (6),
eigenlijk al van een aantal jaren geleden is een prefab kelder, die in je tuin
kan worden ingegraven en dient als

De Dutch Design week zet me ieder
jaar weer aan het denken over de toekomst en onze lifestyle. Hoe duurzaam
ben jij? En belangrijker hoe kunnen we
er rekening mee houden bij het ontwerpen en inrichten van je woning?
Meer weten of er over sparren? Loop
eens binnen bij Huisvanbinnen aan de
Kerkweg.
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• sanitair
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• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Bouwbedrijf  C.  B

www.bouwbedrijfcbos
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bouwen
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■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

