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Is dematerialisatie nog wel een doel? 

 

Ir. Ilse van Kesteren 

 

De derde bijeenkomst van Material Design vond woensdag 22 juni plaats in het Dudokhuis van Corus in 

IJmuiden. Tussen de enorme hoogovens en walslijnen een prima locatie om het onderwerp materiaal en 

dematerialisatie nader uit te diepen. Onder leiding van de discussieleider Geert Timmers van 

adviesbureau Ecofys vond een levendige discussie plaats die gevoed werd door de twee sprekers Roland 

ten Klooster van Plato Product Consultants en Marcel Magermans van MMID.  

 

Product Applicatie Centrum 

Bij Corus denk je al gauw aan staal en aluminiumproductie. Dit zijn echter maar twee van de drie 

kerngebieden van Corus. Een derde gebied behelst de expertise die nodig is over het produceren van 

applicaties in staal en aluminium. Zo kan Corus naast materiaal leveren ook bijdragen in de ontwikkeling 

van applicaties door kennis aan te bieden over het gedrag van het materiaal tijdens productie, over 

verbindingstechnieken en kunnen ze helpen bij het oplossen van problemen in de productie. In 

verschillende laboratoria wordt kennis opgedaan om klanten in de gebieden ‘automotive’, ‘verpakken’, 

‘constructie’ en ‘transport’ te ondersteunen.  

Voorafgaande aan de discussieavond kregen de deelnemers de gelegenheid om het Product Applicatie 

Centrum (PAC) te bezoeken. In dit centrum wordt onderzoek gedaan naar applicaties in de automotive 

industrie en de verpakkingsindustrie. Na een korte introductie over het bedrijf werden we rondgeleid in 

de laboratoria waar voor klanten onderzoek wordt gedaan naar de toepassingen van het materiaal van 

Corus. In een grote hal ligt al het te onderzoeken materiaal opgeslagen. Dit materiaal komt van de 

productielijnen van Corus, maar ook klanten leveren onderdelen die in de laboratoria van het PAC 

onderzocht worden op bijvoorbeeld scheurvorming bij hun productieproces, bijvoorbeeld bij de productie 

van auto-onderdelen. Zo heeft Corus voor dit onderzoek een speciale methode ontwikkeld. Door een grid 

aan te brengen op het nog platte materiaal en dit materiaal vervolgens te vervormen kan gekeken 

worden naar de mate van rek in een bepaald punt in het materiaal. Daarbij worden tijdens het vervormen 

op verschillende momenten foto’s gemaakt van het onderdeel. De gegevens uit deze experimenten 

worden gebruikt om computersimulaties te kunnen maken en zo het gedrag van het materiaal tijdens 

productie te voorspellen. Is de belasting te groot dan scheurt het materiaal. Dit kan voorkomen worden 

door de geometrie van het onderdeel te veranderen. De klant kan Corus dus al in een vroeg stadium in 

het ontwerpproces betrekken bij de ontwikkeling zodat aanpassingen nog mogelijk zijn en uitval van te 

veel materiaal tijdens productie bij de klant voorkomen kan worden. 
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Een ander belangrijk onderzoek is dat naar Tailor Made Blanks. Dit is een lastechniek waarbij platen van 

verschillende dikte of sterkte aan elkaar worden gelast voordat de plaat vervormd wordt. Het is daardoor 

mogelijk om de materiaaldikte en sterkte aan te passen aan de functie van het gedeelte van het 

onderdeel. Bijvoorbeeld bij het frame van de zijkant van een vrachtwagencabine wordt uit een stuk 

gemaakt maar de belastingen tijdens het gebruik zijn niet op elk punt van het frame gelijk. Door dunner 

materiaal te gebruiken op die plaatsen waar dat kan kun je een gewichtsbesparing van dat onderdeel 

bereiken.    

 

Materiaal en Dematerialisatie in Verpakken 

Bij verpakkingen speelt dematerialisatie een belangrijke rol vanwege de grote hoeveelheden materiaal 

waarmee meestal alleen een tijdelijke functie vervuld wordt. Roland ten Klooster van het bureau Plato 

product consultants, die promoveerde op het methodisch ontwerpen van verpakkingen geeft in de eerste 

lezing zijn visie op het ontwerpen van verpakkingen.  

Roland ten Klooster begint zijn lezing met te benadrukken dat bij het ontwerpen van verpakkingen 

rekening gehouden moet worden met de levensloop van de verpakking. Het vullen van de verpakking is 

daarbij een belangrijk aspect. In een vroeg stadium moet je dus al kijken hoe je de verpakking “goed 

door de keten kan trekken”. Procesvalidatie is daarbij van belang. Daarbij spreekt hij liever van het 

ontwerpen van een verpakkingssysteem dan van het ontwerpen van een verpakking.  

Een opmerkelijk project waar Plato bij betrokken is geweest is: “Seeds in Space”, een project waarbij 

kinderen in Nederland samen met Andre Kuipers een project deden waarbij ze raketsla lieten groeien in 

de ruimte en op aarde in het licht en donker. Plato heeft voor dit experiment de verpakking ontworpen 

waarbij een oplossing gezocht moest worden voor het ‘strooien’ van de zaadjes zonder zwaartekracht. De 

zaadjes zijn met behulp van een trilmachine op een tissue gelijmd. De lijm mocht de zaadjes niet 

beïnvloeden en mocht niet te vochtig zijn, anders gingen de zaadjes op voorhand al ontkiemen. 

Vervolgens moesten de tissues met zaadjes getest worden in een triltest om te kijken of de zaadjes wel 

zouden blijven zitten tijdens de lancering. (www.seedsinspace.nl) 

Via zijn werk kwam Roland ten Klooster veel verpakkingsprojecten tegen die faalden. Zijn 

nieuwsgierigheid naar het waarom van dit falen, deed hem te besluiten zijn promotieonderzoek dat hij in 

1995 startte naast zijn werkzaamheden voor zijn bureau te wijden aan het ontwerpen van verpakkingen. 

Hij merkte dat in verpakkingsontwerpen vooral het grafische aspect aan bod kwam, maar dat het 

ontwerpen van verpakkingen erg complex is vanwege de hoeveelheid eisen die aan een verpakking 

gesteld worden. Methoden voor het ontwerpen van verpakkingen bestaan niet en al helemaal geen 

specifieke opleiding (met uitzondering van het IPO in Den Haag waar een specialisatie bestaat). Roland 

ten Klooster stelt echter dat het ontwerpen van verpakkingen veel kritischer is dan ontwerpers van 

producten denken. Er kunnen moeilijkheden ontstaan tussen het te verpakken materiaal en het materiaal 

van de verpakking zoals bij olijfolie en LDPE (lage dichtheid polyetheen). Maar ook in het vulproces 
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kunnen moeilijkheden ontstaan voor de bedrijfszekerheid van de verpakking. Bijvoorbeeld bij een 

melkflesje werd een kunststofdop op de fles geplaatst waarna het met dop en al gesteriliseerd werd. 

Door het verschil in afvulniveau van de melk ontstond er een verschil in luchtdruk tijdens sterilisatie 

waardoor sommige doppen niet functioneerden. Dit voorbeeld geeft aan dat niet alleen door de 

verpakking te optimaliseren, maar ook door het vulproces nader te bekijken winst behaald kan worden. 

Een ander voorbeeld wat genoemd werd was een verpakking voor roggebrood. Door het voedselproduct 

zelf beter te conserveren geeft een kunststof folie voldoende bescherming terwijl met minder 

conserveringsmiddel een verpakking nodig is die veel dikker is. omdat het roggebrood dan in de 

verpakking gepasteuriseerd moet worden. Het veranderen van het te verpakken product levert dus 

indirect een materiaalbesparing op. 

Het resultaat van Roland ten Klooster’s promotie is een tool voor het ontwerpen van een 

verpakkingssysteem. Daarbij wordt eerst ontworpen op basis van de bescherming van het product, ten 

tweede op de distributie en ten derde naar de informatie die de verpakking moet bevatten. Roland ten 

Klooster vond dat deze volgorde bij veel verpakkingsontwerpers met veel ervaring overeen kwam. 

 

Na de lezing begon Geert Timmers de discussie met de vraag hoe het nou zit met dematerialisatie, komt 

er nu meer of minder verpakking? Roland ten Klooster antwoord dat de hoeveelheid verpakking direct 

gekoppeld is aan de economische groei. Dat betekent dat er momenteel minder verpakkingen zouden 

bijkomen. Hij stelt bovendien dat het convenant van verpakken niet werkt. Maar er speelt meer. De trend 

van individueler eten waarbij elke persoon uit het gezin zijn eigen smaak soep kan eten levert ook meer 

verpakking op. En veel mensen zijn enthousiast over navulverpakkingen maar kopen tegelijkertijd bijna 

nooit alleen een navulling maar de gehele verpakking die uiteindelijk meer materiaal is gaan bevatten. De 

vraag of er nou meer of minder verpakkingen komen is dus niet makkelijk te beantwoorden.  

Geert Timmers vraagt in een volgend discussiepunt zich af of het hergebruiken van verpakkingen nog 

een toekomst heeft. Het antwoord is weer niet simpel. Bijvoorbeeld in de bierindustrie willen biermerken 

zich onderscheiden in de verpakking wat resulteert in minder standaardisatie wat consequenties heeft 

voor de logistiek van het hergebruiken van flesjes. Vervuiling van meermalige verpakkingen met zeer 

uiteenlopende stoffen en een steeds sterkere productaansprakelijkheid maken hergebruik steeds 

onaantrekkelijker. Een frisdrankgigant leed miljoenen aan schade omdat het zijn hele productie uit de 

winkels moest terughalen. De oorzaak was een retourfles waarin een vrijwel niet detecteerbaar pesticide 

voor huis-, tuin- en keukengebruik had gezeten. Bij Corus wordt onderzoek gedaan naar het combineren 

van verpakking en een product om op die manier materiaal te besparen, bijvoorbeeld een magnetron 

maaltijd waar je een bord aan overhoud. Bij sommige mosterd en chocoladepasta verpakkingen houdt je 

als gebruiker een glas over, maar verder zijn er weinig voorbeelden te noemen. Roland ten Klooster geeft 

aan dat het een moeilijke markt is om een verpakking een tweede leven te geven. De trend was toch 

lang om materiaal te besparen door alles dunner en lichter te maken. Het maximum is hierbij echter 
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bereikt en de aanpak is daardoor veranderd in een systeembenadering. Hoe ontwerp je een product zo 

dat je zo min mogelijk verpakking nodig hebt? Maar de vraag is of dit nog dematerialisatie genoemd kan 

worden? 

Een volgend project van Roland ten Klooster is het uitgeven van het zakboek ‘verpakken’. In dit boek zal 

alle kennis die beschikbaar is over het ontwerpen van verpakkingen gecombineerd worden, zoals dat 

bijvoorbeeld ook gedaan is bij het logistieke zakboek.  

 

Integrale benadering leidt tot dematerialisatie? 

De tweede lezing van de avond sluit nauw aan bij de vraag hoe je een product zo kan ontwerpen dat er 

geen behuizing meer nodig is. Marcel Magermans van MMID vertelt over een recent project van een 

zonneboilervat voor Itho. MMID was gevraagd om het zonneboiler systeem te ontwikkelen voor de 

particuliere markt die zich o.a. onderscheid in juist de combinatie van zuinigheid én comfort. Als thema 

voor dit product kozen ze een uitstraling gelijk de V-hals van een warme badjas. De kostprijs was een 

belangrijke eis. Met de huidige configuratie waarbij de isolatie en behuizing twee verschillende 

onderdelen zijn konden ze niet onder de kostprijs blijven. Daarbij zou de assemblagetijd te lang worden 

zodat produceren in Nederland niet mogelijk zou zijn. Tijd voor iets nieuws. MMID vond een manier om 

de behuizing en isolatie te integreren. Daarbij is onderzoek verricht naar de uitstralingsaspecten van het 

isolatiemateriaal. Proeven met textuur aanbrengen in de matrijs waarin het polypropyleen geëxpandeerd 

wordt leverde een luxe en bijna zilverachtige uitstraling op. Verder was er ook onderzoek nodig om de 

driedimensionale vorm te krijgen. Voor de onderzoeksresultaten die geresulteerd hebben in het 

toepassen van EPP als zichtbehuizing heeft MMID de Materials Engineering Prijs 2005 gekregen. Met de 

integratie van behuizing en isolatie is de kostprijs eis gehaald, zijn de materialen makkelijker te scheiden 

en levert het dus direct dematerialisatie op. Maar deze dematerialisatie is eigenlijk een bijproduct van de 

productontwikkeling zoals die plaatsvindt bij MMID. 

Marcel Magermans neemt productontwikkelingopdrachten aan waarbij de gebruiker centraal staat en 

waarbij een zekere complexiteit aan de orde is. Daarbij is het streven van de producten dat ze ‘easy to 

use’ en ‘easy to produce’ zijn. Om dat te bereiken bieden ze een product innovatie proces aan en pakken 

zij hun projecten op een integrale manier aan. Integrale product ontwikkeling betekent voor MMID het 

integreren van de drie hoofdactiviteiten welke zijn: functionality (functie en product technologie), design 

(look and feel, usability) en produce-ability (productie en assemblage). Dat betekent vanaf dag 1 met 

deze drie gebieden bezig zijn. Er is namelijk altijd een spanningsveld tussen de ontwerper en de 

technische man en daarom moeten die tegelijkertijd aan een project beginnen. Bovendien is het maken 

van heel veel risk modellen ten behoeve van het testen van functionele oplossingen belangrijk. De 

ontwerpstudio heeft daarom ook een grote werkplaats voor 3D modellen en gebruikt software pakketten 

om deze modellen te maken en te toetsen. Met deze aanpak wapent MMID zich tegen ontwerpstigma’s 

zoals: “Ontwerpers ontwerpen mooie producten, echter ze worden daardoor te duur en slecht te 
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produceren”, “Techneuten ontwerpen functioneel goede producten, die er echter technisch uitzien en niet 

gebruiksvriendelijk zijn”. Marcel Magermans benadrukt daarbij over producten: “Het mag dan wel mooi 

zijn maar het moet in eerste plaats goed functioneren”. 

Een tweede voorbeeld dat Marcel Magermans laat zien is het vaatje van de Heineken BeerTender. MMID 

werd gevraagd om een vaatje te ontwikkelen voor vier liter bier dat geschikt is voor een retoursysteem. 

De materiaalkeuze was daarbij belangrijk omdat bier onder druk staat en het kruipgedrag van kunststof 

kan zorgen voor moeilijkheden. Uiteraard moest het vaatje gemakkelijk schoon te maken zijn en ook 

uitstralen dat het schoon is. Dat laatste is een belangrijke extra factor ten opzichte van een bierkrat. Een 

krat zet je doorgaans niet op het aanrecht terwijl het vaatje van de BeerTender wel in het zicht staat. 

Tijdens de recycling komen er krassen op het vaatje. Dat is niet erg zolang je het maar niet ziet. MMID 

heeft dus de oplossing gezocht in gesloten handvaten waardoor na het wassen van het vaatje het er 

schoon uitziet. Na uitvoerig testen op onder andere kruip, sterkte en wasbaarheid bleek het vaatje veel 

vaker mee te kunnen dan aanvankelijk gedacht. Ook bij dit project kan geconcludeerd worden dat door 

een integrale aanpak milieuwinst behaald kan worden. Marcel Magermans sluit zijn presentatie af door te 

stellen dat integrale productontwikkeling meer milieuwinst oplevert dan alleen materiaalvermindering op 

onderdeel niveau. 

 

Geert Timmers begint de tweede discussie met de vaststelling dat uit deze voorbeelden blijkt dat 

dematerialisatie niet alleen door materiaalvermindering te behalen is maar ook door het integreren van 

onderdelen of het verlengen van de levensduur zoals bij de projecten van MMID te zien was. Marcel 

Magermans beaamt dit, maar zegt dat het niet altijd makkelijk is. In het geval van de BeerTender heeft 

MMID echt moeten knokken om de handvatten dicht te houden. Ze hadden in dit project te maken met 

fabrikanten die gewend zijn om kratten te maken en bij kratten spelen er toch andere dingen. Zelfs de 

wassers waren niet overtuigd. Achteraf heeft het dus wel een levensduurverlenging tot gevolg. Marcel 

Magermans geeft dan ook aan dat dematerialisatie niet een issue waar ze aan denken, het is geen doel 

op zichzelf. Waar het om gaat is dat ze oplossingen verzinnen die slim zijn in de breedste zin van het 

woord. 

Tot slot concludeert Geert Timmers dat “goed ontwerpen” met oog voor functionaliteit en prijs nog 

steeds een belangrijke weg tot dematerialisatie is en vraagt aan het publiek of zij nog voorbeelden weten 

van dematerialisatie. Bij het ontwerpen speelt kostprijs altijd een belangrijke rol en dat leidt automatisch 

tot minder materiaalgebruik. Het is belangrijk om te kijken wat je wilt en daar het beste materiaal voor 

kiezen. Dematerialisatie is dus eigenlijk het eindresultaat van een goed ontwerp en een goede 

materiaalkeuze! 

 

Het eerste jaar Material Design 
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Material Design heeft zichzelf als doel gesteld om de communicatie tussen materiaaltechnologen en 

ontwerpers te bevorderen door het organiseren van discussieavonden. In oktober 2004 vond de 

introductiebijeenkomst van Material Design plaats getiteld materiaalontwerpers. Daarna hebben in het 

afgelopen jaar drie discussieavonden plaatsgevonden met de thema’s: ‘materiaal en imitatie’, ‘materiaal 

en beleving’ en ‘materiaal en dematerialisatie’. De bijeenkomsten werden druk bezocht en de thema’s 

hebben voor inspirerende discussies gezorgd. U heeft in voorgaande afleveringen van Product en hier 

kunnen lezen over deze bijeenkomsten. 

Material Design bestaat uit een programmacommissie van vijf personen met verschillende achtergronden 

en disciplines. Deze mensen hebben zich het afgelopen jaar ingezet om de bijeenkomsten te organiseren 

en tijdens de vergaderingen de discussies vast warm te draaien. Tijd om ons voor te stellen: 

 

Wim Poelman is de initiatiefnemer van Material Design en lector aan de Hogeschool van Utrecht. Vanaf 

juli is hij tevens werkzaam bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Onlangs is hij gepromoveerd op 

het onderzoek ‘Technology Diffussion in Product Design’. Hij heeft ook zijn eigen bureau Poelman 

Partners. 

 

Ilse van Kesteren is promovendus aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Haar 

onderzoek richt zich op materiaalselectie bij productontwerpers. Daarbij ligt de nadruk op die ontwerpen 

waarbij tijdens het bepalen van materialen technische aspecten en gebruikers aspecten van materialen 

geïntegreerd worden. 

 

Ton Hurkmans is afdelingshoofd van de ‘Aluminium Metallurgy and Materials Characterisation’ groep 

binnen Corus Research, Development & Technology. Deze groep houdt zich bezig met het ontwikkelen 

van aluminium producten en het karakteriseren van aluminium en staal. Daarbij levert het ook support 

over de materialen aan afnemers. 

 

Lucie Huiskens is programmamanager economische ontwikkeling bij Premsela, stichting voor Nederlandse 

vormgeving. Ze initieerde onder andere twee onderzoeken van CBS en TNO naar aard en omvang van de 

vormgevingssector in Nederland, en organiseerde in vervolg daarop discussies over de relatie design en 

innovatie. Momenteel organiseert ze een groot congres over design, mode en innovatie dat in november 

zal plaatsvinden. Daarnaast zit zij in de adviescommissie van industrieel ontwerpen van de TU Delft. 

  

Mick Eekhout is hoogleraar productontwikkeling in de architectuur aan de faculteit Bouwkunde van de TU 

Delft. Daarnaast is hij oprichter en directeur van Octatube Space Structures, een bedrijf gespecialiseerd 

in het ontwerpen en produceren van drie dimensionale constructies in de bouw. Hij is tevens uitvinder 

van Zappi, een glas met de mechanische eigenschappen van aluminium. 
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Wij zoeken mensen om onze programmacommissie aan te vullen. Wilt u meer weten over Material Design 

of wilt u een keer mee bespreken ter voorbereiding van nieuwe bijeenkomsten neem dan contact op met 

Ilse van Kesteren: i.e.h.vankesteren@io.tudelft.nl 

 


