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Ton Hurkmans, Wim Poelman 



Inhoud 

Alternatieve materialen 
biobased, alternatief voor fossiele grondstoffen 

 
Beleving 

wat is beleving en wat doet het met ons 

 
Alternatieve materialen en beleving 

belevingsaspecten van alternatieve materialen 
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Presentator
Presentatienotities
Biobased materialen als alternatief  voor fossiele grondstoffenGeven biobased materialen op zich al een beleving?Wat is de context en connotatie van biobased materialen, kom daar op terug



Alternatieve materialen 
• Alternatief voor gangbare materialen 

 biobased, restmaterialen, en combinaties 
• Biobased, uit natuurlijke materialen (niet fossiel) 
• Alternatief voor fossiele grondstoffen 
• Programmeerbaar degradeerbaar op geplande 

termijn 
• Verrassende nieuwe mogelijkheden en functies 
• 3D printbaar 
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Presentator
Presentatienotities
Biobased is alternatief voor fossiele grondstoffenLinoleum was eerste biobased materiaal op industriële schaal



Biobased materialen 
alternatief? 
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Presentator
Presentatienotities
Toen wisten we niet beter, alles was nagenoeg biobased



Hogeschool van Amsterdam  
 

Hogeschool van Amsterdam belangrijk 
kenniscentrum op het gebied van alternatieve 
(biobased) materialen 
Deze brochures zijn te downloaden op: www.biobasedplastics.nl 
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Presentator
Presentatienotities
Deze 2 brochures, over ontwerpen met biobased plastics en 3D printen van biomaterialen, zijn onlangs gepubliceerd door de Hogeschool van Amsterdam.Ze liggen ter inzage op de stand van MaterialDesign en u kunt ze daar bestellen.

http://www.biobasedplastics.nl/�


biobased  
plastics 

biodegradable 
plastics 

Confusing 
terminology: 

 
bioplastics  

are 
biobased 
plastics 
and/or  

biodegradable 
plastics! 
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Bron : I. Oskam ea (2015), "Ontwerpen met biobased plastics",  
HvA publicatie 

Presentator
Presentatienotities
Maar allereerst nog even iets over de terminologie, die verwarrend kan zijn. Wat zijn biobased plastics en zijn ze biodegradeerbaar.Bioplastics (biobased plastics) zijn al dan niet biodegradeerbare plastics. Biodegradeerbare plastics dienen ook geen niet degradeerbare stoffen te bevatten.Dit overzicht geeft het schematisch weerOok biodegradeerbaar hoeft niet altijd biobased te zijn, zoals PBAT = Polybutyrate,  een copolymeer.



Development of a selection tool for biobased plastics 
Development of a selection tool for designers to get a first 
impression on appropriate bioplastics based on desired 
product functionality. 
By researchers HvA and WUR 
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Bron : I. Oskam ea (2015), "Ontwerpen met biobased plastics",  
HvA publicatie 

Presentator
Presentatienotities
Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Wageningen hebben een selectie tool ontwikkeld dat beschreven staat in de brochure ontwerpen met biobased plastics



Boomankers 
material (Cradonyl) and design by Natural 
Plastics 

source: www.naturalplastics.nl 

 

Habitat structure 
for recovery of mussel-beds 

design by Bureau Waardenburg 

source: www.buwa.nl 

 

Zeewering 
design by Bureau Witteveen+Bos 

source: www.witteveenbos.nl 

 

* Pezy 
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Presentator
Presentatienotities
Hier ziet u een paar aansprekende voorbeelden  van biodegradeerbare toepassingen voor landschap,tuinontwerp en maritieme ontwikkelingEen mooie toepassing is biodegradeerbare kustbescherming. Deze zeeweering in het bovenste plaatje, degradeert na verloop van tijd. Met behulp van Ground Consolidators (GC’s) wordt een biologisch afbreekbare oeverbescherming gerealiseerd, gericht op het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers.GC’s zijn draadvormige elementen die in elkaar haken en golf- en stromingsdempende eigenschappen hebben.�Met de GC’s wordt een mat gemaakt. Deze GC-mat beschermt de bodem van de oever tegen erosie door golven en stroming. Hierdoor kunnen jonge planten wortelen en groeien. �Na verloop van tijd neemt de vegetatie de beschermende functie over en zullen de GC’s volledig afbreken tot natuurlijke stoffen.Pezy innovaties

http://www.jaapelzas.nl/�
http://www.jaapelzas.nl/�
http://www.witteveenbos.nl/�


Waarom alternatieve materialen 

• duurzamere samenleving realiseren 
milieu, C2C, “lenen van materialen” (Thomas Rau), 
circulaire economie 

• technische functies te realiseren die niet 
mogelijk zijn met traditionele technieken. 

• belevingsfuncties realiseren die niet mogelijk 
zijn met traditionele technieken. 
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Presentator
Presentatienotities
DuurzaamheidEen belangrijk aspect van de ontwikkeling van alternatieve biobased materialen is dat het gericht is op circulariteit en dat het het gebruik van fossiele grondstoffen beperkt. Dit is geheel in lijn met de gedachten van Thomas Rau. De aarde is een gesloten systeem betoogt Rau en we moeten ons als mensheid dan ook beperken tot activiteiten die omkeerbaar zijn. Gebruik van fossiele grondstoffen is niet omkeerbaar. Een gebouw moet volgens architect Rau worden opgevat als een materialenbank. Een bank waar materialen tijdelijk in ‘belegd’ worden. Op het moment dat de materialen geen ‘rendement’ meer opleveren worden ze belegd in een andere bank c.q. gebouw. Soms zal de nieuwe toepassing ‘ongewoon’ zijn. Thomas Rau gebruikt, bijvoorbeeld, afgeschreven houten pallets als gevelbekleding. Een door hem ontworpen bedrijfsgebouw in Duiven bestaat voor 80% uit hergebruikte materialen.Nieuwe functiesAlternatieve materialen worden, ten onrechte, nogal eens uitsluitend gezien als vervanger van bestaande materialen. Alternatieve materialen kunnen echter nieuwe functies toevoegen die onmogelijk te realiseren zijn met bestaande materialen. Neem alleen al het feit dat veel bio-based materialen verwarmd kunnen worden d.m.v. magnetron straling, wat met traditionele materialen zelden het geval is. Maar ook qua mechanische eigenschappen kunnen alternatieve materialen interessant is. Zo is aan de TU-Delft bewezen dat het vullen van beton met rijstvlies betere mechanische eigenschappen oplevert dan het vullen met vliegas. Spinrag behoort nog steeds tot de sterkste vezels die er bestaan en de natuur komen technische functies voor waarvan wij als ontwerpers slechts kunnen dromen, zoals de lichtproductie door vuurvliegjes en, überhaupt, krachtuitoefening door spierweefsels. Zo zijn er veel voorbeelden.Tactiele ervaring; met polyester krijg je nooit de tactiele ervaring als van wolBio geeft ook een belevingsfunctie, nl het verhaal hoe het tot stand gekomen is.



Duurzame circulaire economie 
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Bedrijfsgebouw in Duiven 
(Thomas Rau) 

Bio degradeerbare plastics 
Herhaaldelijk gebruik 
Daarna composteerbaar 

Presentator
Presentatienotities
Bedrijfsgebouw van Thomas Rau met geleende materialen gelabeld in een materialendatabase voor toekomstig hergebruik.Dit bioplastic serviesgoed moet er anders uitzien, hoe kan je laten zien dat het bioplastic is.Laat het anders beleven dan normaal servies. Krijgt een enigszins doffere glans. Geef het een bio look.



beleving 

• MaterialDesign organiseert bijeenkomsten 
met als titel: de beleving van …. 

• Deelname en organiseren van congressen 
• Materialen, ontwerp, vormgeving en kunst 
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Presentator
Presentatienotities
Dan komen we op beleving van materialenSinds 2004 heeft MaterialDesign meer dan 50 bijeenkomsten georganiseerd met als thema de beleving van… ineen breed scala, van smart materials tot wanden van kurk.Materialen, ontwerp, vormgeving en ook kunst van en met materialen zijn de onderwerpen, die we trachten te verbinden



beleving 
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Schoonheid  
en de kleren van de keizer 

Presentator
Presentatienotities
Beleving, heeft dat te maken met schoonheid?Wat is schoonheidZijn dat de kleren van de Keizer?



Dutch Design 
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Presentator
Presentatienotities
Deze staan in musea, de rechter in het Stedelijk Museum in AmsterdamIn het kader van Dutch Design gemaakt. Ongebruikelijk.  Wekt verwondering.�Je kan het mooi vinden of niet, maar je het blijft je wel bij. Kleren van de Keizer of kunst?
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Presentator
Presentatienotities
Melkflessen zijn nog geen verlichting, de boomstam nog geen stoel. Uit hun context gehaaldDit is een belevingsaspect, nl verwondering. De dingen bewust misbruiken. 
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Plato 
 
Plato (ca 427-347 vC) onderscheidde twee werelden. Naast de 
werkelijkheid zoals wij die zien bestaat er een wereld waarin alles 
volmaakt is. Dit is de “ideeënwereld”. De dingen in onze 
waarneembare wereld zijn een afspiegeling van ‘de ideeën’ uit 
deze ideeënwereld. Zuivere schoonheid bestaat alleen in de 
ideeënwereld. Mooie dingen zijn mooi, omdat ze lijken op de 
zuivere schoonheid uit de ideeënwereld.  
 

Sartre 
“Le réel n’est jamais beau” 
 

Ludwig Mies van der Rohe 
“Less is More” 
(oorspronkelijk een citaat van Robert Brownin in het gedicht 
(1855) "Andrea del Sarto, called 'The Faultless Painter'") 
 

beleving 

Presentator
Presentatienotities
Is veel over nagedacht, veel meningenBelevingswereldDe ideeënwereld van Plato, zuivere schoonheid bestaat alleen in deze ideeënwereld en Sartre stelt zelfs dat het reële nooit mooi kan zijn �Ludwig Mies van der Rohe, “less is more” richt zich op prototypische kenmerken, de vorm moest tot het minimum teruggebracht zijn, maar dat minimum moest wel, qua verhoudingen en materialen, perfect zijnOf is dit zoals een andere architect Robert Venturi zei: “less is a bore”Zo zijn er nogal wat opvattingen en statements over “schoonheid” en beleving
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Basistruc in de moderne kunst 
(die een gevoel van welbehagen veroorzaakt, vermakelijk is) 
 
Vervreemding: 
1. Uit de context/omgeving halen 
2. Ongebruikelijk materiaal toepassen 
3. Combinatie van domeinen die niets met elkaar te maken hebben 
4. Overdrijving 

beleving 

Presentator
Presentatienotities
Dit zijn voorbeelden die buiten verhouding zijn of overdreven zijn, zoals het linker plaatje.Dat kun je ook met materialen doen, zoals de stoel van Mendini met de hand gemaakt en met de hand beschilderd.



21-04-2016 beleving 17 

Presentator
Presentatienotities
Nog een paar voorbeelden van ongewone ontwerpen die verbazing oproepen.Wat is bijzonder aan deze plaatjes???Kassen die hangen, een begroeide auto en een kerk op latten.
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Presentator
Presentatienotities
Deze ook.Jeff Koons. Combinaties die niet gecombineerd kunnen worden. Engeltjes met een varken. Banaliteit en verleiding.Geen ballonnen, maar van staal en buiten proporties.



Verder van belang bij beleving: 
 
Context 
De plaats/omstandigheden van de ervaring 
 
Connotatie 
Hetgeen waarmee de waarneming wordt 
geassocieerd 
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Presentator
Presentatienotities
Met connotatie wordt de kennis en ervaring van de waarnemer bedoeld, evenals zijn / haar waarden en normen. Kennis van het materiaal heeft invloed, evenals het feit of de gebruiker toepassing van alternatieve materialen belangrijk vindt, of, slechte ervaring met die materialen heeft. De populariteit van alternatieve biobased materialen is nauw verbonden met de groeiende bewustwording van de eindigheid van fossiele bronnen en de schadelijkheid van processen die ten grondslag liggen aan veel traditionele materialen. Ook negatieve connotatie: Ik ben opgegroeid in Eindhoven in de buurt van de Philipsfabriek in Strijp. Het rook er altijd naar bakeliet. Een geur van een kunststof die maar even in de buurt komt van die bakeliet geur roept bij mij negatieve associaties op.
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Presentator
Presentatienotities
Hier een voorbeeld van de context en ervaring�Wat is er bijzonder aan deze stof.Zo op het oog niets.
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Presentator
Presentatienotities
Nog nietHet is wel dezelfde stof, die ze over haar arm heeft
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Presentator
Presentatienotities
Nu wel. De context, de Koningin draagt de stof op de uitreiking  bij KIVI, uitreiking ir van het jaar



beleving 
21-04-2016 
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Presentator
Presentatienotities
Ook contextLinks pacemakers, rechts een mp3 speler
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Presentator
Presentatienotities
Materiaal van hard plastic, hier uit de context geplaatst.
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Presentator
Presentatienotities
Dit is afgekeken van een camping tafel. Een campingtafel is een stevig nuttig goedkoop gebruiksvoorwerpDit is echter een hele dure, geplaatst in de context van design.Je zou kunnen zeggen dat dit ontwerp een eerbetoon is aan de campingtafel, best mooi en goede constructie
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Presentator
Presentatienotities
De context is hier stoer.De motor straalt kracht en stoerheid uit.
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Presentator
Presentatienotities
Het Olympisch (Vogelnest) stadion in Peking. (2008)Beleving , geborgenheid



Alternatieve materialen en beleving 
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Coffee Based, Marjet de Jong 
afgestudeerde HvA, Product Design 
 
 
 

Presentator
Presentatienotities
Tot slot laat ik hier 2 biobased producten / ontwerpen zien van afgestudeerden van de Hogeschool van AmsterdamAllereerst Coffee based van Marjet de JongUit koffie dik worden folies geperst die vervolgens tot bijv. lampekappen ontworpen worden met een fraaie doorschijnendheid.Deze coffeebased producten zijn nog in ontwikkeling.



Material selection and design for a modular 
table screen 
Experimenting with material combinations of 
biobased plastics and organic waste. Research 
into acoustic properties and perception.  
Graduation research with honours by Lisanne 
Jasperse, student Product Design 

Combining  
organic waste with  
biobased plastics 
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Afstudeerwerk Lisanne Jasperse, HvA Product Design 

Presentator
Presentatienotities
Afstudeeronderzoek van Lisanne Jasperse. Modulaire kamerschermen. Ze zijn gemaakt van organisch afval met bioplastics.Deze schermen geven een bijzondere beleving bij lichtinval.De akoestische eigenschappen en de perceptie en beleving worden verder onderzocht.



21-04-2016 Alternatieve materialen en beleving 30 

Lisanne Jasperse 

Hout met Biofoam en Furolite 

sponsors: 
Synbra voor BiofoamPearls  
TransFurans Chemicals voor Furolite 

Biobased combinaties 

Presentator
Presentatienotities
Hier ziet u nog een aantal voorbeelden uit het onderzoek van Lisanne JasperseFurolite is een kunsthars die  nagenoeg volledig biobased is en hittebestendigBiofoam is een biologische schuimisolatie op basis van organisch materiaal (melkzuur), het is C2C gecertificeerdGelatinelijm meestal gebaseerd op dierlijke grondstoffen , bv beenderenVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne JasperseAlle contactgegevens vindt u op onze stand MaterialDesign, stand nr 89



Alternatieve materialen en beleving 
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Scherm, Lisanne Jasperse  
afgestudeerde HvA, Product Design 

Presentator
Presentatienotities
Dit is een afstudeeerwerk van Lisanne Jasperse



Alternatieve materialen en beleving 
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Visualisatie en prototype kamer- / geluidsscherm,  
Lisanne Jasperse,  afgestudeerde HvA, Product Design 

Presentator
Presentatienotities
Dit is een afstudeeerwerk van Lisanne Jasperse
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Conclusies: 
Bioplastic alternatief voor fossiel 
Onderscheid 
Beleving, Bio look? 
Nog plaats veroveren  
HvA 'onderzoeksprogramma Urban 
Technology' , brochures 
           
   met dank, mede namens Wim Poelman  
             aan HvA: 
             Jan Siebers 
             Rogier ten Kate 
             Iris van Wijk  
             Inge Oskam  
             Marjet de Jong  
             Lisanne Jasperse  
 
 

Presentator
Presentatienotities
Bioplastics zijn goede alternatieve materialen voor fossiele materialen, maar moeten hun plaats nog verder veroveren.Het is daarbij zeker van belang hoe bioplastics zich onderscheiden en hoe ze herkend en beleefd wordenDe Hogeschool van Amsterdam is een belangrijk kenniscentrum op dit gebied.Verdere informatie en de brochures van de Hogeschool van Amsterdam hierover kunt u vinden op onze stand MaterialDesignAlle contactgegevens van de HvA vindt u op onze stand MaterialDesign, stand nr 89
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