






Kunst in de openbare ruimte 
Eerste Cradle to Cradle woning in Nederland 

Op pleinen en bruggen, in straten en parken, in Nederland is overal kunst in de openbare 
ruimte te vinden. kM brengt in deze rubriek elke keer een ander kunstwerk voor het 

voetlicht. 

Ten noorden van Rotterdam staat a an de Rotte 

in een landel ij ke omgeving een duurzame vil la. 

De waning is ditjaar opgeleverd en geheel van

uit de natuur en de omgeving ontworpen. 

Nederland wordt bewonderd om haar mooie 

wolkenpartijen en w isseling van de seizoenen . 

Een wani ng ontwerpen va n waaruitje deze 

immer wisselende wolkenluchten voorbij ziet 

razen, was de ultieme uitdaging van de archi

tect. Dat is een va n de redenen dat de woonlaag 

van deze wan ing op de verdieping is gesitueerd . 

De locatie is oorspronkel ij k agrarisch gebied en 

sinds enkele decennia veranderd in een groat re

creatief gebied a an de noordkant van 

Rotterdam. Het oude riviertje de Ratte is beeld

bepalend voor de plek. De waning staat even

w ijdig a an de Ratte en heeft een eenvoudige, 

prototypische vorm, een rechthoek in twee 

lagen met een overstekend dak. In dit landschap 

past een stoer gebouw. Dit past ook in het ge

meentelijk beleid van de ontwikkeling va n de 

Rotteoevers. Men streeft ernaar dat het 

Rottelandschap een Hollands landschap blijft en 

niet verwordt tot een 'Vecht landschap' waar de 

grote villa's de omgeving domineren. 

Materiaal 
De villa met de naam Rechtop wind is duurzaam 

ontworpen. Er zijn aileen material en gebruikt 

die geen giftige stoffen bevatten en het verwar

mings- en ventilatiesysteem maakt geheel ge

bruik van de omgeving en hernieuw bare 

energie. Met deze maatregelen is de waning na

genoeg energieneutraal en daardoor bijna vol

ledig Cradle to Cradle.' 

Gelijk met het ontwerpproces vond de ontwik

ke ling plaats voor de Cradle to Cradle toepas

sing. Aile toe te passen materia len zijn op hun 

samenstelling geanalyseerd en gekeurd . Met de 

producenten zijn hierover indringende gesprek-

ken gevoerd en keuzes gemaakt. Ook aile moge

lijke installatiesystemen zijn onderzocht en 

afgewogen om zo goed mogelijk aan te sluiten 

bij de Cradle to Cradle filosofie, zoals deze door 

Braungart en McDonough is verwoord. lmmers, 

vanuit de Cradle to Cradle fi losofie dienen de 

volgende criteria te worden aangehouden: 

• Gifvrij bouwen; material en zoals pvc en PUR

schuim zijn uit den boze. 

• Diversiteit; wees niet eenzijdig, geef ruimte 

aan meer benaderingen. 

• Hernieuwbare energie; gebruik de bodem, de 

zon en de w ind. 

• Welzijn; zorg voor comfort en plezier. 

• Flora en fauna; gebruik de omgeving integraal 

in hetgebouw. 

• Kring lopen; a lies past in een technische- of 

biologische kringloop. 

De waning is ontworpen voor de architect en 

zijn vrouw en bestaat uit een woonlaag op de 

verdieping en een studio met logeerruimte en 

garage op de begane grond. Deze onderste laag 

is gericht op het zuiden en heeft de rug naar de 

noordoostzijde, tegen de dijk aan . De ingang 

van de garage is a an de kopse kant, de studio 

staat in directe relatie met de tuin door de grate 

ramen met schuifpui. 

De woonlaag is gericht op het zuiden en kijkt uit 

over het water, de wo lken en het landschap. 

Dat kan doordat deze verdieping, tevens de en

treelaag, anderhalve meter boven de dijk uit

steekt. Deze woonlaag heeft de ruimtelijkheid 

van een loft. De gesloten ruimten zijn als een 

blok centraa l in de wan ing gesitueerd; wonen, 

keuken, slapen en badruimte zijn hieromheen 

gevouwen en staan in open verbinding met el

kaar. Deze verbindingen maken, met de zichtlij

nen en de vrije hoogte van het dak, deze laag 

heel ruimtelijk. Het gebruik van het dak heeft 

nog een entresol opgeleverd, waar een kleine 

bibliotheek is gesitueerd. 

De esthetische materiaalkeuze is gebaseerd op 

de duurzaamheidsafweging en het beeld van 

het gebouw in het landschap. Tegen de dijk staat 

een buitenwand van roodbruine steen, verder 

bestaat de gevel uit glas en zwart geschilderde 

Western Red Cedar latten. De ramen zijn gevat 

in bronzen aluminium kozijnen. Op het dak is 

grijs-gepatineerd zink gemonteerd, dat met de 

zonnepanelen een eenheid vormt. De overstek

ken zijn fors en heel dun gedetailleerd. De vloe

ren zijn van gevlinderd beton, die door boenen 

in de loop van de tijd Iicht gaan glanzen. Bij de 

schuifpu ien naar het balkan zijn de dorpels tus

sen de vloer en het balkan verlaagd aange

bracht, waardoor de vloer van binnen naar 

buiten doorloopt. Het balkan is door de toepas

sing van speciaa l beton slechts acht centimeter 

dik. Op deze wijze versterken de dunne lijnen 

van het dak en het balkan de openheid van het 

gebouw. Dit a li es heeft een huis opgeleverd dat 

als vanzelfsprekend in de omgeving staat en de 

bewoners als een handschoen past. 

lnformatie 

Ontwerp: XXarchitecten Rotterdam in samenwerking met 

Arconiko Architecten Rotterdam. 

Cradle to Cradle advies: C2Ciabxx Rotterdam, Eindhoven. 

Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Delft. 

Aannemer: P & F Bouw, Gouda. 

lnhoud: 850 m' . 

Bouwkosten: € 350.000. 

Voor meer informatie: www. rechtopwind.nl 

Cradle to Crad le is een manier va n duurzaam ontwer

pen, beschreven in het boek Cradle to Cradle: Remaking the 

Way We Make Things van William McDonough en Michael 

Braungart. 

1 en 2 Cradle to Cradle waning aan de Ratte ten 

noorden van Rotterdam. 
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Andrea Trimarchi (1983) en Simone Farresin 

(1980), de twee ontwerpers van Studio 

Formafantasma, doen onderzoek naar waarde

volle elementen uit folk art, kijken naar in on

bruik geraakte technologieen en met een frisse 

blik naar de toekomst. Voor Harald Schole aan

leiding genoeg om zeal voor de bekendmaking 

van de DOEN I Materiaalprijs op te zoeken. 

Andrea Trimarchi Ievert een kort statement over 

duurzaam: het is een houding, het gaat erom in

geslopen gewoontes veranderen. Zoals we nu 

met productie omgaan en er verspilling plaats

vindt, moet worden gestopt. Aileen een biolo

gisch afbreekbaar product in de markt zetten, is 

niet genoeg. Wij moeten van verbruiker tot een 

bewuste gebruiker van deze aarde worden ge

maakt. 

Andrea Trimarchi en Simone Farresin hebben el

kaar op het ISlA (lstituto Superiore perle 

lndustrie Artistiche) in Florence leren kennen. 

Het is een opleiding met focus op grafische 

vormgeving en theorie. Het is meer een poly

technische en vooruitstrevende opleiding met 

aandacht voor computertechnieken dan dat 

deze gericht is op de vormgeving. Een opvallend 

gem is was het ontbreken van praktijkgerichte 

workshops. Hun conclusie is dat de opleiding 

een prima basis biedt om voor bedrijven te gaan 

werken, maar niet om als zelfstandig ontwerper 

een carriere op te bouwen. 

Design Academy 
De aandacht voor de positie van de vormgever 

met de vraag who do you want to beals belang

rijk uitgangspunt in de opleiding waren Farresin 

en Trimarchi in Ita lie niet tegengekomen . Tot de 

jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 

had Ita lie op het gebied van vormgeving een lei

dende rol, maar Farresin en Trimarchi zag en 

geen verdere ontwikkeling of nieuwe ideeen. 

Die troffen ze wei bij de presentaties van Droog, 

en later ook van de Design Academy, tijdens hun 

jaarlijkse bezoek aan de befaamde Salone del 

Mobile in Milaan. De ideeen achter de 

Nederlandse vormgeving sprak hun aan . Het 

werd voor hen een uitdaging om naar de Design 

Academyte gaan. 
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A Is een team konden zij zich aanmelden voor 

de masteropleiding aan de Design Academy. 

Beiden roemen Gijs Bakker, hoofd van de 

masteropleiding, in zijn vertrouwen en over

tuiging dat zij als een team konden opereren. 

Tijdens die twee jaar investeerden zij in hun 

samenwerking om die verderte ontwikke-

len. Er is een constante wisselwerking tussen 

onderzoek en besluitvorming. De karakterei

genschappen van beiden, de een verzorgt de 

persoonlijke contacten en de ander let meer 

op de organisatorische aspecten, optimaliseert 

het werken in teamverband. Onder de produc

ten staat geen individuele handtekening (zie 

over samenwerkingsverbanden kM 82, thema: 

Partners in kunst). In 2009 behaalden zij, Studio 

Formafantasma, hun master. 

Het was de start van een internationale carriere. 

Het saaie Eindhoven is voor be ide lta lianen een 

vee I betere plek om geconcentreerd te kunnen 

werken dan het frivole Florence. Om zich te kun

nen Iaven aan de bronnen van traditie en am

bacht brengt Formafantasma jaarlijks een bezoek 

aan Sicilie, het geboorte-eiland van Trimarchi. In 

Nederland zien zij de combinatie van ambachte

lijkheid en innovatie bijvoorbeeld bij Konink lijke 

Tichelaar Makkum en Piet He in Eek. 

Het traject van onderzoek en keuzes, het vaak 

handmatige proces, is in de objecten van 

Formafantasma afte lezen. Enkele projecten die 

hun onderzoek en verschillende aspecten van 

duurzaamheid belichten, komen hier aan bod . 

Botanica 
In 2012 vroeg de Plart Foundation Studio 

Formafantasma een eigen concept over plastics, 

polymeren, 2 te ontwikkelen. PI art is een in 

Nape Is gevestigde stichting gespecialiseerd op 

het gebied van restauratie en conservering van 

designobjecten in plastic. Plastic was in hun 

ogen het cliche van een vrolijk plastiek schaaltje. 

Een kunststof die tegenwoordig zijn oorsprong 

vindt in een aardolieproduct. Farresin en 

Trimarchi vroegen zich af of er nog een we reid 

zonder aardolie is voor te stellen. Zij onderzoch

ten de oorsprong en geschiedenis van het mate

ria a I. Wat zijn de waardevol le ontdekkingen, 
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wat is er fout gegaan en waar kunnen wij op dit 

moment, in kader van een meer duurzame pro

ductie, van leren? 

De geschiedenis van de plastics is bijna tweehon

derd jaar oud. De industriele revolutie in het 

midden van de negentiende eeuw veroorzaakte 

een zoektocht naar nieuwe materia len. In 1843 

werd in Groot-Brittannie het vulkaniseren van 

natuurlijk rubber gepatenteerd . In 1855 kreeg 

Charles Lepage in Frankrijk het patent op een 

techniek die bois durciwordt genoemd. Een 

mengsel van poeder van rozenhout, dieren

bloed uit Parijse slachthuizen en water werd na 

verwarming en droging in een voorverwarmde 

vorm geperst (in plaats van bloed kon ook eiwit 

als natuurlijk polymeer worden gebruikt). De re

sultaten lijken op objecten die in die tijd uit kost

baar ebbenhout werden gesneden en vanaf dan 

seriematig konden worden vervaardigd. 

Tot 1920 zijn producten van bois durci door 

MIOM (La Manufacture d'lsolants et Objets 

Moules) vervaardigd, daarna maakte bakeliet 

zijn entree. Rijk gedetailleerde fotolijsten, me

daillons, kandelaars en andere producten met 

een luxueuze uitstraling van MIOM waren ge

wilde artikelen. 

Een ander voorbeeld is case"lne (Casein}, waar

van de productie in 1899 in Duitsland onder de 

naam Gala lith startte. Het werd gemaakt van 

melkprote"lne, een afvalproduct van de boter- en 

roomproduct ie. Om bederfte voorkomen, werd 

het vermengd met het giftige formaldehyde. 

Botanica (2011), mixed media . Foto: Luisa 

Zanzani. 

2 Charcoal (2012), prototype, glas en houtskool, 

35 x 18 em. Foto: Luisa Zanzani. 

3 Charcoal (2012), prototype, glas en houtskool, 

45 x 48 em. Foto: Luisa Zanzani. 

4 Charcoal (2012), prototype, glas en houtskool, 

35 x 28 em. Foto: Luisa Zanzani. 
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Formafantasma vond bois durci opnieuw uit. In 

plaats van bleed rechtstreeks uit een slachthuis, 

werd koeienbloed in poedervorm gebruikt. Het 

mengsel van Formafantasma bestond uit gelijke 

de len bleed- en pijnboompoeder. 

Botanica Ia at een combinatie van geometrische, 

ambachtelijke aardewerken vazen met een a an 

de flora ontleende tegenvorm in het hervonden 

oplosbaar in terpentijnolie. Het wordt zacht bij 

circa 90 oc en heeft een sme ltpunt bij 180 oc (zie 

www.politoeren.com). Het hars wordt uit 

bomen gewonnen door diepe insnijdingen in de 

bast te maken. Het co pal is in het begin erg kle

verig, stolt na een paar dagen en wordt na een 

paar we ken zelfs broos. De kleur is Iicht transpa

rant tot amber (a Is de fossiele vorm), lichtgeel . 

steeds gebruikelijk om met stukjespurified 

wood een glas water te zuiveren. 

plastic zien. Het zijn ambigue objecten waar in De inwerking van humus kan het bruin kleuren. 

Een onderdeel va n de presentatie, naast het ge

zuiverde water, was een brood met een speciale 

samenste lling. Aan een halve kilo meel was twee 

gram houtskool toegevoegd. Vol gens een 

Zwitsers gebruik bevordert dit zwarte brood de 

spijsvertering en is het vooral bestemd voor 

zwangere vrouwen. Voor Formafantasma stond 

het geheel voor een Ieven op water en brood en 

symboliseert het de noeste arbeid en mag ere 

verd iensten van een bosarbeider en houtskool

stoker. 

de tegenstelling tussen de functionaliteit van Trimarchi concludeert: 'Schellak met vulstof 

een industriele vormgeving en een door de prak- werkt prettig, het is een echt handmatig proces. 

tijk getoetste oervorm met een archa'ische Het in een steelpannetje verwarmde schellak 

schoonheid besloten ligt. Farresin en Trimarch i plus vu lstof giet je uit op een harde plaat. 

kijken met bewondering naar de bois durci voor

werpen uit de negentiende eeuw die onder 

hoge druk met meta len mal len werden geperst. 

Dat proces kan met hun gipsen mall en niet ge

evenaard worden. Farresin vertelt dat ze op 

zoek zijn naar een partner waarmee de studio 

een seriematige productie zou kunnen opzet

ten. En voegt snel toe: 'Technieken uit het ver i e

den mogen niet tot nostalgie ver leiden . Het is 

meer om de lineaire ontwikkelingsgedachte, dat 

het steeds beter gaat en elke vernieuwing ook 

vooruitgang betekent, te doorbreken. 

Naast bois durci is er ook geexperimenteerd met 

natuurlijke harsen, zeals schellak, co pal en 

damar, waar steeds een hoeveelheid houtpoe

der als vulstof a an werd toegevoegd. Schellak is 

een harsachtig afscheidingsproduct afkomstig 

van de larve van de schildluis Laccifer Lacca Kerr 

(oude naam Coccus Laccae). Het is een thermo

plastisch materiaal, dat wi l zeggen dat het ver

vormbaar wordt bij verwarming. Een 

tandtechnicus gebruikt het ook wei als hulpmid

del bij het maken van kunstgebitten. Schellak 

kan met een vu lstof, bijvoorbeeld houtstof, 

onder druk in vorm worden geperst. De kleur 

kan varieren van een Iicht goudachtige tint tot 

oranjebruin. Schellak is oplosbaar in alcoho l. 

Co pal en damar zijn harsen, de eerste komt van 

een bepaalde conifeer uit de lndische arch ipel 

en onder damar worden andere harsen verstaan 

die in hoofdzaak afkomstig zijn van de 

Dipterocarpaceae-familie. De meeste damar 

komt van Sumatra en wordt soms voorzien van 

de vindp laats, zeals Pad an Damar of Palembang 

Damar. De hars wordt onder andere toegepast 

bij het maken van vern is of als drogingsvertra

ger. Daarnaast wordt het gebruikt bij de produc

tie van linoleum. De geur van deze hars wordt 

veroorzaakt door een klein percentage ether i

sche olie in de hars. Damar is verkrijgbaar als w it 

poeder en lichtgr ijze tot vaalgele korrels, het is 
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Hoewel het snel afkoelt, is het met een deegrol

ler goed vlak te maken. Met een verfbrander 

wordt het weer zacht en vervormbaar. Tot wei 

twintig keer kan het hars worden opgewarmd 

voordat het verbrand raakt. 

Charcoal 
Dit is een project met de elementen water, 

houtskool (vuur), g las en brood. Voor hun bij

drage a an een tentoonstelling ter ere van Gerrit 

Rietveld werden Farresin en Trimarchi gekop

peld a an een jonge Venetiaanse glasblazer en 

een vrouwelijke houtskoolproducent in 

Zwitserland. Het streven naar zuiverheid, de 

eenvoud van de vorm en in het resultaat het ver

vaardig ingsproces zichtbaar maken, komt in het 

project Charcoal sa men. Geen overbodige frat

sen, de vormgeving berust op nuttigheid en 

schoonheid. In met water gevuld glaswerk zijn 

voorwerpen van houtskool geplaatst. 

De C02-uitstoot en ontbossing hebben groot

scha lig gebru ik van het verkolen van hout3 in 

Europa verboden . Deze traditionele brandstof 

voor ertssmelterijen wordt kritisch bekeken. 

Terecht, want in Congo gaan er hele natuurge

bieden op deze wijze veri oren. 

Aan de glasblazer werd gevraagd strakke coni-

sche vormen te blazen, zodat de objecten van 

houtskoollater alti jd passend zouden zijn. Het is 

Autarchy 

Met het idee dat een kleinschalige gemeenschap 

op een ongecomp liceerde manier alledaagse 

producten moest kunnen maken, is in 2010 het 

project Autarchyopgezet. Er is onder meer een 

servies ontwikkeld uit grondstoffen die overal te 

vinden zijn. Het is een eenvoudig, low-tech pro

ces. Het materiaal bestaat uit landbouwafval, 

bloem en natuurlijke kalk4 plus wat water. Er 

kunnen plantaardige kleurstoffen a an worden 

toegevoegd, zea ls rood paprikapoeder, oranje

geel kurkuma en het green van spinazieblade

ren . De verhouding is 10% natuurlijke ka lk, 

20% landbouwafva l en 70% bloem. A ls land

bouwafval is het tot poeder verma len kaf van 

het koren gebruikt. Na het kneden is het ver

werkbaar als klei en kan het eenvoudig in een 

mal worden gedrukt. Hetwerkte niet om het 

vloeibaar in een mal te gieten. De kr imp be

draagt, afhankelijk van de hoeveelheid water, 

ongeveer 20 %. De kalk weert aantasting door 

insecten en bijvoorbeeld (proefondervindel ijk! ) 

door muizen. Het lijkt op aardewerk, vochtig

heid is geen probleem en serviesgoed kan ge-

een functionele oplossing, want de houten voor- Proces van het maken van bois durci. Bij 

werpen krimpen door het verhittingsproces. Formafantasma gaat dat handmatig, low-tech, in 

In Zwitserland werden een houten lepel, een eenvoudige gipsen mallen, zonder zware pers. 

trechter en abstracte vormen verkoold . Na de Gelijke del en bloed- en pijnboompoeder worden met 

producten op een hoge temperatuur te stomen, een kleine hoeveelheid water gemengd. Foto: Luisa 

is de koolstof geactiveerd en be zit het een reini- Zanzani. 

gende werking, verge lijkbaar met het bekende 

norit. De lepel is superlicht geworden en het op

pervlak is door structuurverandering enorm ver

groot. Herhaling van het stoombad kan de lepel 

zekertwintig keer activeren, maar het object 

wordt wei steeds brosser. In Japan is het nog 
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6 Het mengsel wordt langzaam in een pan verhit. 

Foto: Luisa Zanzani. 

7 Na afkoeling wordt de stroperige massa op een 

plaat dun uitgerold. Foto: Luisa Zanzani. 
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wassen worden. Het zal beslist niet voor eeuwig 

in stand bl ijven en kan weer aan de natuur 

worden teruggeven (Men's crafts to last not fo

rever). 

Formafantasma heeft in Sici lie het poreuze 

oppervlak met een mengsel pijnboomhars en 

bijenwas w aterdicht gemaakt. Met lijnoli e is 

het ook mogelijk, maar dat geeft smaak af. En 

t ijdens hun laatste verb lijf op dit eiland vie I het 

hen op dat voor toeri st en asbakken uit hete la

vaklodders als souven ir w orden geperst. Een 

materiaa l en een bran die in lengte van dagen in 

stand zal blij ve n. Farresin en Trima rchi popelen 

om een onderzoek te do en naar die archa"ische 

t echniek, de verschillende kleurtinten en vooral 

naar actuele en inspirerende t oepass ingen. 

Voor meer informatie: www.formafantasma.com 

Hara ld Schole is beeldend kunstenaar, f ree lance redacte ur 

kM en onafhankelijk adviseu r ku nst en open bare ruimte. 

Voor meer informatie over de DOEN I Materiaalprijs zie 

H. Schole, 'Veertig jaar rente laze leningen', in: kM 83, 

herfst 20 12, pp. 6-7. 

2 Een polymeer is een grate molecuul die bestaat uit een 

lange keten van gelijke delen (monomeren). Natuurlijke 
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polyme ren zijn onder meer eiw itten en zetmee l, kunstmat i

ge po lymeren zijn thermopl ast en, thermoharders en elas

t omeren. Natuu rlijke polymeren zijn polymeren die d irect 

worden geextraheerd en gewonnen uit biomassa, bijvoor

beeld hout, maYs, t arwe, rijst en aardappelen. Voorbeelden 

hi erva n zijn zetmee l en ce llu lose. Eiw itten en kool hyd raten 

zijn natuurl ijke polymeren. Onder de koolhydrat en va l len, 

naast sui kers en het kaf van het graan, ook hout en chit ine 

(het exoske let va n insecten, kreeftacht igen en spinnen). 

Door bijna geen zuurstof toe t e Iaten, verbrandt het 

hout ni et, maa r worden water en vlucht ige bestanddelen 

uitgedreven en ontstaat er een t amelijk zuivere koolstof . 

4 In Eu ropa word en hoofdzakelij k twee soorten kalk 

gebruikt: luchtkalk en natuurl ijke hydra ul ische ka lk. 

Luchtka lk is een product dat voortkomt uit het branden va n 

een gest eente dat grate aa ndelen ca lciumcarbonaat 

(CaC03) bevat: kalksteen. Kalksteen bevat weinig of geen 

onzuiverheden. Zuiver natuurlij ke hydrau l ische kalk wordt 

ve rkregen door het bra nden van kalkst een dat minera len 

en klei bevat die tijdens het brandproces worden omgezet 

in silicaten en alum inaten va n ca lciu m. Na het branden en 

blussen van de steen ontstaat hierdoor een bindmiddel met 

naast een luchthardend (carbonisatie) kalkaa ndee l ook een 

met w ater reagerend hydraulisch aandeel. 

Websites: 

w ww.formafantasma.com 

ww w.isiadesign.fi.it 
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www.plart. it 

www.doen-mat eri aa lprij s. nl 

www.po litoeren.com 

8 De met een fOhn opgewarmde flexibele laag van 

ongeveer een halve centimeter wordt in een mal 

gelegd. Foto: Luisa Zanzani. 

9 Met de hand wordt de laag aangeduwd. 

Foto: Luisa Zanzani. 

10 Autarchy (2010), installatie, mixed media. 

Foto: Luisa Zanzani. 

11 Botanica (2011), keramiek, bois durci , verschillen

de material en, 40 x 29 em. Foto: Luisa Zanzani. 

<)>de Hazelaar ARrsuPPuEs 

gereedschappen 
1 Widia beitels 
1 hardmetaalraspen 
1 Tungsten Carbide raspen 
1 diamantfrezen 

Pimpelmees 11 3766 AX Soest 
T 035 6012825 1 F 035 6018020 
www.hazelaar.nl 1 info@hazelaar.nl 

open: ma. tjm vr. 9-17 uur 1 za . 10-16 uur 
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• 
Duurzaam design presenteren 
Tentoonstellen in het Stedelijk Museum 

In het Stedelijk Museum in Amsterdam is in dertien zalen een permanente opstelling van 

toegepaste kunst en vormgeving ingericht. Een intrigerend onderdeel vormen de lampen . 
Hoe zijn deze te presenteren op een manier dat niet tel kens lampen moeten worden ver
vangen en dater geen schade aan andere objecten door Iicht en warmte wordt aangericht? 
Een gesprek met conservator industriele vormgeving lngeborg de Roode, coordinerend 
restaurator toegepaste kunst & vormgeving Netta Krumperman, restaurator Marina van 

der Lecq en Ron Ramselaar van de firma Ramselaar Light Solutions. 
Pieter Keune 

"Delight is een lamp als een statement", aid us 

de Volkskrant, geciteerd op de website van ont

werper Frans van Nieuwenborg. Deze lamp be

staat uit een gloeilamp in een fitting, waar een 

vierkante glasvezeldoek omheen gedrapeerd 

hangt. lnderdaad, een spannende lamp, maar 

een nietszeggende vaatdoek als deze niet 

brandt. Het is beslist noodzakelijk dat deze lamp 

in de opstelling van het Stedelijk Museum bran

d end wordt getoond. Om dit te realiseren, komt 

er wei het een en ander om de hoek kijken. 

Ouderwetse gloeilampen kunnen doorbranden 

en wat dan? Ze zijn uit de handel genomen. Net 

als de beeldbuizen bij videowerken, kun je niet 

van a lies onbeperkte voorraden voor de toe

komst aanleggen. Bovendien wordt men zich 

ook in musea steeds meer bewust van de nood

zaak energie te besparen, kortom, duurzaam te 

exposeren. Bij een wandlamp zoals de Delight 

was het ook wenselijk om het snoer weg te wer-

ken. Concreet betekende dit dater tijdens de 

opbouw van het vitrinesysteem al een gat in de 

achterwand moest worden gemaakt. Dat is met

een definitief. De conservator heeft van tevoren 

in het depot een proefopstelling gemaakt om de 

plaats a ante kunnen geven. Niet aile lam pen 

worden brandend getoond. Wanneer de bezoe

ker zich een goed beeld van het lichtbeeld kan 

vormen, is dat niet nodig. 

Om redenen van behoud van de lam pen als mu

seumobject, en het effect op omgevende muse

umobjecten in de opstelling bij eventueel 

branden, stelde Netta Krumperman een aantal 

voorwaarden. Freelance restaurator Marina van 

der Lecq kreeg de opdracht om a an de hand van 

deze voorwaarden alternatieve lichtbronnen 

a ante dragen ten behoeve van het continue 

kunnen exposeren: 

• Niet meer dan 50 lux verlichtingssterkte op de 

objecten in de omgeving. 

• Geen afgifte van IR (infra rood) en UV (ultravio

let) straling. 

• De lichtbron moet koel blijven en de fitting, de 

armatuur en andere objecten in de nabijheid 

niet opwarmen. 

• Alternatieve (LED)Iichtbron mag gebruik 

maken van de oorspronkelijke fitting als deze 

nog goed is. 

• Zo vee I mogelijk streven naar dezelfde sprei

ding en kleurweergave van het Iicht als het ori

gineel. 

• De lamp moet dimbaar zijn en indien gedimd 

niet van kleur veranderen. 

De nieuwe, permanente opstelling van toegepas

te kunst en vormgeving in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam (2012). Rechts bovenin hangt de PH 

Artichoke (1957-1958) van Poul Henningsen. 

Foto: Stedelijk Museum Amsterdam. 


