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De programmacommissie van Material
Design bestaat uit Wim Poelman van de
Technische Universiteit Delft (wim@poel-
man-partners.nl), Lucie Huiskens van
Premsela, stichting voor Nederlandse
vormgeving (huiskens@premsela.org), Ton
Hurkmans van Corusgroup (ton.hurk-
mans@corusgroup.com) en Ilse van
Kesteren van de Technische Universiteit
Delft (i.e.h.vankesteren@io.tudelft.nl).
Wilt u uitgenodigd worden voor de bijeen-
komsten? Stuurt u dan een email naar Ilse.

Tijdens de eerste bijeenkomst komt het
materiaal Magnesium aan bot, een span-
nend materiaal dat voor ontwerpers veel
mogelijkheden gaat bieden. De overige
thema’s zijn kleur, karton en textiel. Zet nu
vast de data in uw agenda!

18 januari 2006:
De beleving van Magnesium
Magnesium is een hoogwaardig materiaal
dat door nieuwe mogelijkheden in steeds
meer producten toegepast kan worden. De
Thixotech techniek - een spuitgiettechniek
voor magnesium - speelt in deze ontwikke-
lingen een belangrijke rol. Bij Flevobike
Technologies in Dronten wordt in samen-
werking met TNO gekeken naar toepassing
van Magnesium in fietsen. Flevobike is een
echt familiebedrijf dat in 1989 begonnen is
met het ontwikkelen, produceren en ver-
kopen van ligfietsen. De locatie van deze
discussieavond stelt u dus ook in staat om
een kijkje bij dit bedrijf in Flevoland te ne-
men. 

Ook het ontwerpbureau van Peter van de
Veer heeft veel expertise opgebouwd in het
ontwerpen van fietsen en soortgelijke pro-
ducten. Wilt u op 18 januari meer te weten
komen over magnesium, luisteren naar en-
kele ‘smaakmakers’ op het gebied van
magnesiumgebruik en mee discussiëren
over dit onderwerp, dan bent u hierbij van
harte uitgenodigd. 

Programma
18:00 uur: ontvangst en rondleiding
Flevobike Technologies

19:00 uur: Wim Sillekens - TNO
Het materiaal magnesium
Zonder dat we het weten is magnesium
verwerkt in veel producten waar we dage-
lijks mee in aanraking komen. De meest

Na een succesvolle reeks
discussieavonden gaat het

programma Material Design,
een initiatief van de Bond voor

Materialenkennis, verder met
haar activiteiten in een nieuwe
jas. De nieuwe reeks is getiteld

“De beleving van ...”  en zal
elke avond een ander materiaal

als thema hebben. De
activiteiten vinden plaats ‘op

locatie’, dat wil zeggen dat er
naast twee lezingen en een

discussie ook de mogelijkheid is
om een kijkje in de keuken te

nemen van een interessant
bedrijf. Bovendien worden 

de activiteiten vanaf heden
georganiseerd in samenwerking

met Product! 

ir. Ilse van Kesteren

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via de website van Product:
www.productmagazine.nl/workshops 
Datum: Woensdag 18 januari van 19.00 - 21.30 uur 
Locatie: Flevobike Technologies in Dronten 
(Morinel 55, tel: 0321-337200) 
Overige bijeenkomsten (op woensdagavond)

Discussieprogramm
Door Material Design en
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bekende: de puntenslijper. Andere voor-
beelden zijn behuizingen van mobiele tele-
foons, palmtops, laptops, het stuur in auto’s
en lichtmetalen velgen voor sportauto’s en
formule 1. Niet zo verwonderlijk, want
magnesium is 35% lichter dan aluminium
en zelfs 75% lichter dan staal en dus uiter-
mate geschikt voor lichtgewicht producten.
Deze aantrekkelijke eigenschap van magne-
sium maakt dat TNO onderzoek doet om
magnesiumproducten op een economisch
verantwoorde wijze te kunnen produceren
en te verwerken tot eindproducten. Meer
informatie: www.tno.nl/industrie_en_tech-
niek/intelligente_materialen/magnesium/i
ndex.xml. 

19:30 uur: Peter van de Veer - Van de Veer
DDesigners
Vormgeving en beleving van producten in
magnesium
Van de Veer Designers is een in 1984 opge-
richt bureau voor productontwikkeling en
grafische vormgeving. Met elf medewer-
kers wordt nauw samen gewerkt met de
productontwikkelaars van Gazelle aan het
verbeteren en vernieuwen van de bestaan-
de collectie fietsen. Naast Gazelle komen
andere klanten aan bod met producten zo-
als meubels, rolstoelen, garderobesyste-
men, keukenapparatuur en kinderwagens.

Meer informatie: 
www.vandeveerdesigners.nl. 

20:00 uur: Johan Vrielink - Flevobike
Technologies
Strategische innovatie met behulp van
Thixomoulding
JJohan Vrielink is bestuurslid van het IMP
(Industrieel Magnesium Platvorm) en de
stichting MagTech Flevoland. Deze stich-
ting heeft als doel om de Thixomolding
techniek, in het bijzonder die van magnesi-
um, bekend te maken onder een groter pu-
bliek. Hij is dan ook uitstekend in staat om
de mogelijkheden die deze techniek biedt,
te presenteren. Tevens heeft deze stichting
een flow chart ontwikkeld om de keuze
voor dit proces te ondersteunen. Meer 
informatie: www.magtech-flevoland.nl

20:30 uur: koffiepauze

20:45 uur: start discussie onder leiding van
HHans Goes van Q2QQ Consultants
Hans Goes zal, aan de hand van stellingen
over de beleving van magnesium, u in de
gelegenheid stellen uw visie op dit onder-
werp te nuanceren, ondersteund door de
inbreng van de sprekers.

21:30 uur: afsluiting
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Overige bijeenkomsten
Uiteraard blijft het niet bij deze discussie-
avond over magenesium.
Voor het jaar 2006 staan de volgende
‘De beleving van...’-avonden op het
programma:

22 februari 2006:
De beleving van Kleur
Kleur is een in het oog springende
eigenschap van materiaal, maar wat
veroorzaakt kleur en hoe kun je kleur
gebruiken in materiaal? En wat zijn de
effecten op de beleving van producten?

27 april 2006:
De beleving van Karton 
Karton heeft door het veelvuldig toepas-
sen in de verpakkingsindustrie een saai
imago. Maar is dat wel terecht?
Kunstenaars gebruiken het materiaal in
meubels, maar wat is de visie van kar-
tonontwikkelaars op de toepassing in
consumentenproducten en de bouw?

22 juni 2006:
De beleving van Textiel 
Textiel is een materiaal dat letterlijk
dicht bij onze beleving staat. Het geeft
ons een manier om ons te beschermen
en ons uit te drukken.Tevens heeft de
textielindustrie een lange geschiedenis
in Nederland.Wat zijn de nieuwste
textielontwikkelingen en wat kunnen
ontwerpers daarmee?

mma “De beleving van .....”
en Product
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