
FIBRE–FIXED

COMPOSITES  
IN DESIGN

 
Lut Pil & Ignaas Verpoest



5

FIBRE—
FIXED

 
PREFAC

E

FIBRE—
FIXED

 
VO

O
RW

O
O

RD

De expo was bedoeld als eerste kennis
making met composieten en als instru
ment voor verdere discussies over 
gevoelige punten zoals de dualiteit 
tussen composieten en plastics, tussen 
techniek en schoonheid, tussen vorm  
en functie. De tentoonstelling wou ook 
aantonen dat het gebruik van compo
sieten nog steeds evolueert en dat er 
nog veel ruimte is voor innovatie op 
het vlak van materialen, productie
processen en design. 
 En zie, 13 jaar later in 2015 maakte 
dezelfde Ignaas Verpoest, samen met 
designhistorica Lut Pil, Synthetic by 
Nature. Gelinkt aan het gelijknamige 
symposium toonde het museum een 
vijftigtal objecten gemaakt uit vlas en 
hennepvezelcomposieten. In de ten
toonstelling en tijdens het symposium 
werden de innovaties en toekomst
perspectieven voor biogebaseerde 
composieten geschetst. 

 In 2018 is het debat rond een 
duurzame samenleving actueler dan 
ooit. Fibre-Fixed. Composites in Design 
gaat nog een stap verder en onder
streept de noodzaak om na te denken 
over hoe ontwerpen met vezelver
sterkte materialen kan bijdragen aan  

en oplossingen bieden voor maat
schappelijke uitdagingen zoals klimaat
opwarming, ecologische impact,  
duurzaamheid, mobiliteitsproblematiek, 
veroudering van de bevolking en digita
lisering. Design Museum Gent wil immers 
via haar werking de samenleving bewust 
maken van de grote impact van vormge
ving op de kwaliteit van ieders dagelijks 
leven en van hoe design onze identiteit 
weerspiegelt en onze toekomst verkent.
 Overal ter wereld zijn designmusea  
in transitie. Ze verhouden zich tot 
complexe tendensen in onze samen
leving zoals het milieu en mobiliteits
vraagstuk, de vergrijzing en verarming, 
superdiversiteit en ecultuur, en ze 
nemen meer dan ooit de rol op om in 
die snel veranderende samenleving het 
belang van design uit te dragen. Ook wij 
willen ons verhouden tot die complexe 
maatschappelijke actualiteit en ruimte 
scheppen voor reflectie over de rol van 
design en de designer in de toekomst. 
Design is immers overal en bepaalt op 
talloze manieren ieders levenskwaliteit. 
Als museum willen we ook duurzaam  
bijdragen aan de samenleving en mee
bouwen aan een betere omgeving om  
te wonen en te werken. 
 
Ik dank dan ook graag de curatoren  
Lut Pil en Ignaas Verpoest en het 
Nederlandse designerscollectief  
envisions voor het gedreven engage
ment en de jarenlange voorbereiding 
voor deze expo. Cocreatie, connectie 
en verbinding tussen verschillende 
werelden en sectoren werden gemaakt 
en leidden tot een enorme meerwaarde. 
 Dank ook aan de partners die bij
gedragen hebben aan deze publicatie:  
Huntsman, Solvay, Toray Carbon 
Fibers Europe S.A, JECWorld, 3BThe 
Fibreglass Company. 

 Katrien Laporte 
 Directeur Design Museum Gent
 Gent, 7 oktober 2018

In 2002 presenteerde Design 
Museum Gent de succesvolle 
tentoon stelling Van bakeliet tot 
composiet. Design met nieuwe 
materialen op initiatief van 
materiaalkundig ingenieur Ignaas 
Verpoest. De tentoonstelling 
bracht hoofdza ke  lijk historische 
en hedendaagse voorbeelden op 
het vlak van meubilair, verlichting 
en interieurvormgeving, maar ook 
sportuitrusting, auto’s en fietsen 
gemaakt uit composiet materialen 
werden getoond. 

The exhibition was conceived as a first 
introduction to composites and as an 
instrument for discussions on delicate 
topics such as the duality between 
composites and plastics, between 
technique and beauty, between form 
and function. The exhibition wanted 
to demonstrate that there is still an 
evolution in the use of composites and 
that there is still plenty of room for 
innovations with regard to materials, 
production processes and design. 
 And indeed, 13 years later, in 2015, 
the very same Ignaas Verpoest, 
together with design historian Lut Pil, 
created Synthetic by Nature. Linked to 
a symposium by the same name, the 
museum displayed some fifty objects 
made of flax and hemp fibre compos
ites. The exposition and the symposium 
outlined the innovations and future 
perspectives of biobased composites.   

Today, 2018, the debate on a sus
tainable society is more relevant than 
ever. Fibre-Fixed. Composites in Design 
takes this debate a step further and 
emphasizes the need for reflection on 
how designing with fibrereinforced 
materials can contribute to finding 
solutions for social challenges like 

global warming, ecological impact, 
sustainability, mobility issues, an ageing 
population and digitization.   

Through its operation, Design 
Museum Gent wants to create social 
awareness of the impact of design on 
the quality of everyday life and of the 
way in which design reflects our current 
identity and explores our future.  
 Design museums all over the world 
are going through a transition. They 
are in tune with complex issues in our 
presentday society, such as environ
mental and mobility topics, an ageing 
population and impoverishment, super
diversity and eculture, and more than 
ever they take up the role of propaga
tors of the importance of design in a 
fastchanging society. We also want to 
remain in tune with the complexities of 
current day society and make room for 
reflection on the future role of design 
and designers. For design is visible 
everywhere and determines our quality 
of life in so many ways. As a museum 
we want to make a sustainable con
tribution to society and help to build a 
better living and working environment.   

 
Therefore, I would like to express my 
thanks to the curators Lut Pil and 
Ignaas Verpoest and to the Dutch 
designers collective envisions for their 
passionate commitment and the many 
years they have invested in preparing  
this exposition. Cocreation and con
nection was made between different 
worlds and industries, and this has 
resulted in a substantial added value. 

I would also like to express my 
thanks to the partners that have con
tributed to this publication: Huntsman, 
Solvay, Toray Carbon Fibers Europe 
S.A, JECWorld, 3BThe Fibreglass 
Company. 

Katrien Laporte 
Director Design Museum Gent 
Ghent, 7 October 2018 

In 2002, Design Museum Gent 
organized the successful exhi
bition From bakelite to composite. 
Design in new materials, an 
initiative of materials expert 
engineer Ignaas Verpoest. This 
exhibition predominantly focused 
on historical and contemporary 
examples of furniture, lighting and 
interior designs, but also sports 
equipment, cars and bicycles 
made of composite materials 
were put on display.  
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Fibre-Fixed. Composites in Design 
brengt een uitgebreide selectie design
projecten waarin gewerkt wordt met 
composietmateriaal. Het boek, dat 
wordt uitgegeven naar aanleiding 
van de gelijknamige tentoonstelling in 
Design Museum Gent en is vormgege
ven door envisionaires Team Thursday, 
bespreekt wat er mogelijk is wanneer 
vezels worden gecombineerd met ander 
materiaal, veelal een (bio)plastic, en zo 
vezelversterkte composieten vormen. 

De vezels kunnen koolstof, glas 
of andere synthetische vezels zijn, of 
natuurlijke vezels zoals vlas, hennep, 
jute en zijde, want ook de natuur zorgt 
voor bijzonder stijve en sterke vezels. 
De inwendige structuur van vezels kan, 
door mens of natuur, zodanig worden 
gemanipuleerd dat de eigenschappen 
uitzonderlijk worden. Glasvezels zijn bij
zonder sterk omdat ze bijna geen fouten 
bevatten. Koolstofvezels zijn enorm stijf 
omdat de inwendige grafietstructuur 
bijna perfect is en sterk georiënteerd 
in de vezelrichting. Daarnaast experi
menteert men met minder voor de hand 
liggende vezels, zoals met dennennaal
den, bananen en rijstschilvezels. 

Vezels zijn intrinsiek sterk, stijf en 
licht, maar zijn tegelijkertijd ook heel 
soepel, omdat ze zo dun zijn. Ook in een 
garen of weefsel glijden die soepele 
vezels over elkaar, waardoor het textiel 
eveneens soepel wordt en dus mak
kelijk te verwerken tot een composiet 
eindproduct. 

 
Plastics of polymeren zijn bijzonder 
aantrekkelijk: ze zijn licht, kleurrijk en 
eenvoudig te vervaardigen in de meest 
uiteenlopende vormen. Toch hebben 
ze een groot nadeel: ze zijn slap en 
kunnen met geringe krachten makke
lijk vervormd worden. De grondstof 
voor plastics is normaal petroleum of 
gas, maar natuurlijke of hernieuwbare 
grondstoffen (planten, algen…) worden 
steeds meer gebruikt; men spreekt  
dan van bioplastics of biopolymeren. 

Als de vezels aan elkaar worden 
gekleefd of ‘gefixeerd’ met die (bio)  

 

FIBRES 
FIXING  
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Courtesy Peugeot Design Lab

Fibre-Fixed. Composites in Design 
presents a broad selection of design 
projects using composite materials. The 
book, published on the occasion of the 
exhibition of the same name held at the 
Design Museum Gent and designed by 
graphic design agency Team Thursday, 
outlines the possibilities of combining 
fibres with another type of material, 
often (bio)plastic, to form fibrerein
forced composites.  

 
These fibres can be carbon, glass or 
other synthetic fibres, or natural fibres 
such as flax, hemp, jute and silk because 
nature is also a source of very stiff and 
strong fibres. The internal structure of 
fibres can be manipulated, by man or 
nature, in such a way that its proper
ties become exceptional. Glass fibres 
are remarkably strong because they 
are almost flawless. Carbon fibres are 
incredibly stiff because their internal 
graphite structure is almost perfect 
and strongly oriented in the direction of 
the fibres. In addition to these two fibre 
types, experiments are carried out with 
less obvious fibres such as pine nee
dles, banana and rice husk fibres. 

Fibres are intrinsically strong, stiff 
and light, but they are also very supple 
because they are so thin. In a yarn or 
fabric these supple fibres glide over 
each other, making the textile very  

supple and therefore easy to process 
into a composite end product. 

Plastics or polymers are especially 
interesting: they are light, colourful and  
easy to shape into a multitude of differ
ent forms. However, they have one 
essential disadvantage: they are flaccid 
and easily deformed by exerting only 
a limited force. The raw material for 
plastics is usually petroleum or natural 
gas, but the use of natural or renewable 
resources (plants, algae…) is growing,  
which is why these materials are refer
red to as bioplastics or biopolymers. 

When the fibres are glued together 
or ‘fixed’ with these (bio)plastics, the 
strength and stiffness of the fibres is 
transferred to the whole structure. The 
lightness of polymers is combined with 
the stiffness and strength of the fibres, 
creating a light, stiff and strong com
posite material or fibrereinforced poly
mer. The title of the book and the exhi
bition Fibre-Fixed reflects the essence 
of composite materials (technically 
speaking): only when the fibres are fixed 
and immobilized can they transfer their 
outstanding properties onto the whole 
material. The combination ‘lightweight 
and strong and stiff’ is unique and 
cannot be achieved by (nonreinforced) 
plastics, metals or ceramics. 

Composite materials fascinate 
designers because composites are 
light, strong and stiff, can easily be  
molded into products with complex 
geometric shapes, are versatile in many 
ways and are potentially highly sustain
able. These are the four basic principles 
of composite materials.

 
But also the formability of composites 
has inspired designers from the very 
beginning to engage in extremely inter
esting experiments and to create inno
vative designs that could not (or only 
laboriously) be accomplished with other 
materials. As (in most cases) the basis 
for production is a textile fibre struc
ture, it can easily be draped over the 
most complex of structures, sometimes 
traditionally by hand, sometimes in a 

FIBRES 
FIXING  
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plastics, wordt de sterkte en stijfheid 
van de vezels overgebracht op het 
geheel. De lichtheid van polymeren 
wordt gecombineerd met de stijfheid en 
sterkte van vezels, en zo ontstaat een 
licht, stijf en sterk composietmateriaal 
of vezelversterkt polymeer. De titel van 
het boek en de tentoonstelling Fibre-
Fixed vat dus de essentie weer van wat 
een composiet (technisch gesproken) is: 
alleen als de vezels gefixeerd of geïm
mobiliseerd zijn kunnen zij hun uitste
kende eigenschappen overbrengen op 
het gehele materiaal. De combinatie 
‘licht en sterk en stijf’ is uniek en kan  
niet gerealiseerd worden met (onver
sterkte) plastics, metalen of keramische 
materialen. 

Designers zijn geboeid door compo
sieten, omdat composieten licht,  sterk 
en stijf zijn, makkelijk te vormen zijn tot 
producten met complexe geometrieën, 
in vele opzichten veelzijdig zijn en een 
zeer groot duurzaamheidspotentieel 
hebben. Dit zijn de vier basisideeën 
rond composieten.

 
Maar ook vormvrijheid heeft van het 
begin af aan designers geïnspireerd tot 
bijzonder interessante experimenten 
en innovatieve creaties die met andere 
materialen niet mogelijk (of zeer moeilijk) 
zouden zijn. Omdat men (meestal) start 
van een textiele vezelstructuur, kunnen 
makkelijk complexe vormen gedrapeerd 
worden, soms heel manueel en ambach
telijk, soms uitermate geautomatiseerd. 
Bovendien zijn composieten geschikt 
voor heel kleine tot zeer grote objec
ten (van millimeterkleine implantaten 
tot windmolenwieken van 80 meter 
lang) en kunnen zeer veel verschillende 
materiaalcombinaties (vezels, kunststof
matrix) gebruikt worden. De vezels zijn 
in een oneindig aantal textiele vormen 
beschikbaar. Dit leidt tot vele moge
lijkheden om andere (visuele, tactiele, 
haptische…) eigenschappen te realise
ren. Gecombineerd met een zeer sterk 
duurzaamheidspotentieel kunnen com
posieten ingezet worden voor belang
rijke maatschappelijke uitdagingen. 

Die uitdagingen zijn onder meer klimaat
opwarming, ecologische impact, duur  
zaamheid, mobiliteitsproblematiek,  
veroudering van de bevolking en 
digitalisering. De evolutie naar een 
steeds meer urbane samenleving 
vereist nieuwe mobiliteitsconcepten 
en meer energieefficiënte voertuigen. 
Composieten zijn daarvoor essentieel. 
In een inclusieve samenleving waarin 
ook andersvaliden volledig participeren, 
en met een verouderende bevolking, 
kunnen composiete hulpmiddelen bij
dragen tot betere integratie. Daarnaast 
heeft een duurzaam producerende 
samenleving nood aan hernieuwbare 
energie, energiezuinige transportmid
delen, snelle robots en lichte exoskelet
ten. Composieten helpen dit realiseren. 
Omdat de meeste composieten steeds 
leiden tot lichtere producten en objec
ten, zal dit bij zeer vele ‘bewegende’ 
toepassingen (auto’s, vliegtuigen, fiet
sen…) leiden tot sterke energiebespa
ringen tijdens het gebruik. Bovendien 
worden steeds meer biogebaseerde 
vezels en bioplastics gebruikt, waardoor 
de ecologische voetafdruk van compo
sietmaterialen verder wordt verlaagd. 
Recyclage werd lang als een negatief 
punt vermeld, maar recent zijn daarvoor 

© Studio Carina Deuschl
left IL Hoon Roh, Nodus (2014) © 2018 Studio IL Hoon Roh  
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fully automated production process. 
Moreover, composites are suitable for 
making very small or very large objects 
(ranging from tiny millimetersize 
implants to 80meter long windmill 
blades) and can be composed of a wide 
variety of material combinations (fibres, 
plastic matrix). The fibres are available 
in an infinite number of textile forms. 
This offers a great potential to realize 
other (visual, tactile, haptic…) proper
ties. In combination with their excellent 
sustainability potential, composites can 
be used to resolve a number of major 
societal challenges.

 
These challenges include global warm
ing, ecological impact, sustainability, 
the issue of mobility, demographic 
ageing and digitization. The evolution 
towards an increasingly more urban 
society requires new mobility concepts 
and more energyefficient vehicles. 
Composites are essential within that 
context. In an inclusive society that 
enables the physically or mentally 
challenged to participate fully, and 
with an ageing population, composites 
can contribute to a better integration. 
Furthermore, a sustainable society 
requires renewable energy sources, 
energyefficient means of transport, 
fast robots and light exoskeletons. 
Composites can help to accomplish this. 
As most composites reduce the weight 
of products and objects, this will lead 
to a substantial energy saving in many 
‘moving’ applications (cars, airplanes, 
bicycles…). Moreover, biobased fibres 
and bioplastics are used to an increas
ing extent, reducing the ecological 
footprint of composite materials even 
further. For a long time recycling was 
considered a downside, but recently 
technically and economically viable 
processes have been developed and 
put into operation. This enhances the 
sustainability potential of composites. 

 
The specific properties of composites 
are also the basis for projects and 
objects that combine hightech and 

functionality with artistic imagination, 
experiments, poetry, controversial 
beauty, craftsmanship, old and new 
cultural habits. 

 
RECOGNIZABLE YET DIFFERENT 
Applying the basic principle of hard
ening textile fibres allows designers to 
create familiar objects from a different 
perspective. Using synthetic yarns 
made of a material obtained from 
recycled PET bottles Fransje Gimbrère 
(NL) weaves 3D shapes, impregnates 
them with bioresin, which is then cured 
to create a ‘hard textile’. The seem
ingly fragile volumes of these Standing 
Textile(s) (20162017) become sturdy 
structures that can function as cabinets 
or seating elements.1 

 
Intertwined, impregnated and cured 
carbon fibre is the material that was 
used to make the supporting structure 
of Rami Bench Paris (2014), a bench 
created by the South Korean designer 
IL Hoon Roh. The carbon fibre bundles 
are handknotted. The special pattern 
in which, to some extent, the threads 
try to find their own way conjures up 
associations with tree branches. This 
reference to trees is not coincidental. 
IL Hoon Roh is often inspired by the 
efficient principles of nature. 

“Rami, which mean ‘tree branches’ 
in Latin, originated from the designer’s 
architectural design research on ‘Non
directional Spatial Skeleton Structure’ 
in 2004. Inspiration for such original 
research derived from the designer’s 
fascination with the rigidity and light
ness of a bird skull which led to his 
longterm study of lightweight, struc
turally optimised and efficient designs 
found in nature which have been formed 
and tested through the evolutionary 
process and which strictly follow the 
principle of ‘form follows function’. Like 
the designer’s other designs, the Rami 
series incorporates such optimised 
characteristics of designs found in 
nature.”2 

 

technisch en economisch haalbare 
processen ontwikkeld en operationeel 
gemaakt. Composieten hebben zo een 
zeer sterk duurzaamheidspotentieel. 

 
Tegelijkertijd zijn de eigenschappen van 
composieten het uitgangspunt voor 
projecten en gebruiksobjecten waarin 
hightech en functionaliteit gecombi
neerd worden met artistieke verbeel
ding, experiment, poëzie, tegendraadse 
schoonheid, ambacht, oude en nieuwe 
culturele gebruiken. 

 
HERKENBAAR EN TOCH ANDERS     
Reeds met het basisprincipe van het 
uitharden van textiele vezels kunnen 
vertrouwde objecten vanuit een ander 
perspectief worden ontworpen. Fransje 
Gimbrère (NL) weeft met gekleurde 
touwen die gemaakt zijn uit het mate
riaal van gerecycleerde petflessen en 
creëert er 3Dvormen mee die ze met 
biohars impregneert en dan laat uithar
den. De ogenschijnlijk fragiele volumes 
van deze Standing Textile(s) (20162017) 
worden stevige constructies en kunnen 
bijvoorbeeld als kasten en zitelementen 
functioneren.1 

 
In elkaar verstrengelde, geïmpreg
neerde en uitgeharde koolstofvezel
bundels vormen het materiaal waaruit 
de draagstructuur van Rami Bench Paris 
(2014) is opgebouwd, een zitbank van 
de ZuidKoreaanse ontwerper IL Hoon 
Roh. De koolstofvezelbundels zijn met 
de hand geknoopt. Het patroon, waarbij 
de draden deels zelf hun weg zoeken, 
roept een associatie op met takken van 

bomen. Die associatie is niet toevallig. 
IL Hoon Roh laat zich graag inspireren 
door efficiënte designprincipes uit de 
natuur.

“Rami, which mean ‘tree branches’ 
in Latin, originated from the designer’s 
architectural design research on ‘Non
directional Spatial Skeleton Structure’ 
in 2004. Inspiration for such original 
research derived from the designer’s 
fascination with the rigidity and light
ness of a bird skull which led to his 
longterm study of lightweight, struc
turally optimised and efficient designs 
found in nature which have been formed 
and tested through the evolutionary 
process and which strictly follow the 
principle of ‘form follows function’. Like 
the designer’s other designs, the Rami 
series incorporates such optimised 
characteristics of designs found in 
nature.”2 

Nodus (2014) van IL Hoon Roh is een 
lichtend object. Het kamerscherm is 
een structuur van uitgeharde koolstof
vezelbundels en optische vezelkabels 
met LEDverlichting, rechtopstaand in 
een aluminium kader. Geïnspireerd op 
een traditionele Koreaanse techniek 
die teruggaat tot de twaalfde eeuw is 
het koolstofvezelmateriaal meer dan 
10.000 keer ambachtelijk geknoopt. 
Niet voor niets heet het scherm ‘Nodus’, 
het Latijnse woord voor ‘knoop’. 

 
Ook Twill Weave Daybed (2016), een 
ontwerp van Jonathan Olivares (VS) in 
samenwerking met het Deense textiel
bedrijf Kvadrat en het Amerikaanse Hall 
Composites, opent nieuwe perspec

Fransje Gimbrère, Standing Textile(s) (2017)  
Photo: Fransje Gimbrère

IL Hoon Roh, Rami Bench Paris (2014) © 2018  
Studio IL Hoon Roh 
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Nodus (2014) by IL Hoon Roh is a 
luminous object. This folding screen is 
a structure made of impregnated and 
cured carbon fibre bundles and optic 
fibre cables with LED lighting, standing 
upright in an aluminum frame. Inspired 
by a traditional Korean technique that 
goes back to the twelfth century, the 
carbon fibre material has been tradi
tionally handknotted more than 10,000 
times. There is a reason why this folding 
screen was named ‘Nodus’, the Latin 
word for ‘knot’. 

 
Twill Weave Daybed (2016), designed 
by Jonathan Olivares (US) in collabo
ration with Danish textile manufacturer 
Kvadrat and the American company 
Hall Composites, also opens up new 
perspectives for interior design textiles. 
The fibre reinforced composite material 
has a deliberate textile appearance.  
The impregnated and cured carbon 

fibre textile of the lying surface and legs 
is a twill weave. The same type of weave 
was used for the woolen upholstery that 
was specially designed for this daybed 
by Olivares and Kvadrat. The matt finish
ing of the carbon composite enhances 
the visual connection that grows 
between both textiles. In this object, this 
material which is often associated with 
high tech, has a seductive quality as a 
textile with a warm appeal.3 

 
The hardening of textiles can also be 
realized on a micro scale. Bas Froon 
(NL) developed a computercontrolled 
micromoulding machine. Each separate  
digital design determines where the 
machine heats and presses the mate
rial – natural fibres or recycled textiles 
combined with biobased thermo
plastics – in order to melt the plastic 
and to agglutinate the fibres. At these 
points, the material becomes a strong 
composite when cooling down. The 
final result is a soft textile product, 
strengthened at certain points to 
provide extra support. The baby carrier 
bag (2017) illustrates the potential of 
this production method. No reinforc
ing components are required to make 
this custommade carrier bag, thus 
keeping its material weight as low as 
possible. The micromoulding process, 
which allows the designer to develop 
his product in a local industrialarti
sanal environment, has some additional 
advantages consciously exploited by 
Froon: ‘Instead of using a labor intensive 
process of assembling different compo
nents I managed to work with one single 
material. Not only does this simplify the 
assembly of the product, it also makes 
it a lot easier to reuse the product 
later as raw material for the creation of 
new products.’ 4

 
Designing with composite materials is 
a challenge for rethinking objects of 
everyday life. XTEND, a portable bath
tub designed by Carina Deuschl (DE) in 
2015, got its name from its extendibility.  
This is highly unusual for a bathtub. 

tieven voor textiel in het interieur. Het 
vezelversterkte composietmateriaal 
heeft hier bewust een textiele uitstra
ling. Het geïmpregneerde en uitgeharde 
koolstofvezeltextiel van het ligvlak en de 
poten is als weefsel een keperbinding 
(Engels: Twill Weave). Voor de wollen 
bekleding die Olivares en Kvadrat speci
aal voor dit dagbed hebben ontworpen 
is voor eenzelfde binding gekozen. De 
visuele verwantschap die zo tussen 
beide textielen ontstaat wordt nog ver
sterkt door de matte afwerking van het 
koolstofcomposiet. Materiaal dat vooral 
met hightech wordt geassocieerd 
verleidt hier als textiel met een warme 
uitstraling.3 

 
Het uitharden van textiel kan ook heel 
gericht op microschaal gebeuren. Bas 
Froon (NL) ontwikkelde een ‘micromoul
ding’ machine die wordt aangestuurd 
door een computer. Elk digitaal ont
werp bepaalt telkens opnieuw op welke 
plaatsen de machine het composiet
materiaal – natuurlijke vezels of gere
cycleerd textiel gecombineerd met een 
biogebaseerde kunststof – opwarmt 
en perst, waardoor de kunststof smelt 
en de vezels samenkleven. Bij afkoeling 
wordt het materiaal op die plaatsen een 
stevig composiet. Het resultaat is een 
zacht textiel product dat op bepaalde 

plaatsen is verstevigd om extra steun 
te bieden. De babydraagzak (2017) illus
treert de mogelijkheden van deze pro
ductiemethode. De op maat gemaakte 
draagzak heeft geen nood aan extra 
verstevigende onderdelen en kan zo 
het materiaalgewicht minimaal houden. 
Het micromoulding proces, dat toelaat 
om lokaal industrieelambachtelijk te 
werken, heeft nog andere voordelen die 
Froon bewust opzoekt: ‘In plaats van het 
arbeidsintensieve assembleren van ver
schillende onderdelen is het mij gelukt 
om vanuit één materiaal te kunnen wer
ken. Hiermee is het niet alleen eenvou
diger om een product te assembleren, 
maar kan het product later ook eenvou
dig worden hergebruikt als grondstof 
voor nieuwe producten.’ 4

 
Ontwerpen met composietmaterialen  
daagt uit om dagdagelijkse dingen 
te herdenken. Het draagbare zitbad 
XTEND dat Carina Deuschl (DE) in 2015 
heeft ontworpen, wijst met zijn naam 
op de mogelijkheid om zich als object 
uit te strekken. Bij een bad is dit onge
bruikelijk. XTEND laat echter toe een 
dunne plaat in koolstofvezelcomposiet
materiaal uit te vouwen tot een hoog 
volume. In de plaat is met een digitaal 
aangestuurde hogedruk waterstraal
snijmachine een lijnenpatroon gesneden 

Jonathan Olivares, Twill Weave Daybed for Kvadrat (2016) Photo: Daniele Ansidei

Studio Bas Froon, Micromoulding Soft 
Biocomposites. Photo: Eric de Vries 
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With XTEND, however, you can unfold 
the collapsible sheet made of carbon 
fibre composite material into a high 
volume bathtub. A digitally controlled 
highpressure waterjet cutting machine 
was used to cut the line pattern in this 
sheet, which, supported by four legs, 
can be extended into an open tub 
structure that uses a soft fabric inlay 
for bathing. This bathtubonthego 
can be set up anywhere you like. It 
only weighs 7 kilos and, collapsed, it 
becomes a minimalist, flat object. Its 
shape creates a visual play with con
trasts of black and white, hard and soft, 
and combines different layers in its 
minimalist design. These contrasts form 
a graphic structure in which you can 
identify the letters ‘XTD’ (the letters are 
also visible on the object itself). ‘XTEND’ 
as an acronym is the extended version 
of ‘XTD’. The design concept is visualized 
in the object’s name. Hightech mate
rials and technology have been used 
here to create a functional object that 
uses the available space in a different 
way. This bathtub also combines some 
unexpected tactile, poetic and aes
thetic experiences. 

 
ENVISIONS EN ECOOH!     
Composites had a reputation of being 
difficult to recycle but that has changed 

rapidly in the last few years. New 
techniques have been developed to 
recover carbon and glass fibres from 
composites with a thermosetting matrix 
(epoxy or polyester), and for carbon 
fibres these techniques have become 
economically viable and are being read
ily applied. With thermoplastic matrix 
composites (polypropylene, nylon…) 
recycling is in principle easier because 
these plastics can be melted again. A 
muchused technique is grinding the 
production waste or even endoflife 
composite components and reusing 
this ground material as a shortfibre 
reinforced composite in injection 
moulding or extrusion processes. 

A particularly interesting experiment 
is currently being carried out by the 
Limburgbased company ECOoh!: they 
shred and wash postconsumer plastic 
waste (which in certain areas is col
lected in ‘pink bin bags’), and mix it with 
thin layers of randomly oriented fibres 
from recycled PET. The final result con
sists of flat sheets that can be further 
processed into various end products. In 
collaboration with SLC (SirrisLeuven
Gent Composites Application Centre, 
focusing on the technical aspects) and 
the Dutch designers collective envisions 
(responsible for product development) 
they are researching the possibilities of 

waardoor de plaat in uitgetrokken stand 
en ondersteund door vier poten een 
open kuip vormt voor een inleg in zacht 
textiel. Dit is een mobiel bad dat men 
kan opstellen waar men wil. Het weegt 
slechts 7 kg en is in gesloten toestand 
een minimalistisch, vlak object. De 
vormgeving speelt visueel met contras
ten van zwart en wit, hard en zacht en 
combineert het minimalistisch ogende 
design met verschillende gelaagdheden. 
Zo vormen die contrasten een grafische 
structuur waarin men de letters ‘XTD’ 
kan herkennen (letters die daarnaast 
ook letterlijk aanwezig zijn). ‘XTEND’ is 
als letterwoord een uitgestrekte vorm 
van ‘XTD’. Reeds de naam visualiseert 
het designconcept. Hightech materiaal 
en dito technologie zijn hier ingezet 
voor een gebruiksobject dat een andere 
omgang met ruimtegebruik mogelijk 
maakt. Tegelijkertijd combineert dit bad 
onverwachte tactiele, poëtische en 
esthetische ervaringen. 

 
ENVISIONS EN ECOOH!      
Compo sieten hadden de naam moeilijk 
te recycleren te zijn, maar daarin is de 
laatste jaren snel verandering gekomen. 
Er werden technieken ontwikkeld om 
koolstof en glasvezels te recupereren 
uit composieten met een thermohar
dende (epoxy of polyester) matrix, en 
voor koolstofvezels zijn deze technieken 
nu ook economisch rendabel en worden 
zij volop toegepast. Bij composieten met 
een thermoplastische matrix (polypro
pyleen, nylon, …) is recyclage in principe 
eenvoudiger, omdat deze kunststoffen 
opnieuw kunnen worden gesmolten. 
Een veelgebruikte techniek is dan ook 
het vermalen van productieresten of 
zelfs ‘endoflife’ composietonderdelen 
en deze dan te gebruiken als een korte 
vezel versterkte composietgrondstof in 
spuitgiet of extrusieprocessen. 

Een bijzonder boeiend experi
ment wordt nu uitgevoerd door het 
Limburgse bedrijf ECOoh!: zij versnip
peren en wassen postconsumer plastic 
afval (wat in bepaalde regio’s opgehaald 
wordt in de ‘roze zakken’) en mengen dit  

met dunne lagen willekeurig ge oriën
teerde vezels van gerecycleerde PET. 
Het eindresultaat zijn vlakke platen 
die door eenvoudig samenpersen bij 
verhoogde temperatuur, verder kunnen 
verwerkt worden tot eindproducten. In 
samenwerking met SLC (SirrisLeuven
Gent Composites Application Centre, 
voor de technische aspecten) en het 
Nederlandse designerscollectief  
envisions (voor de productontwikkeling) 
wordt nu onderzocht hoe dit materiaal 
in nieuwe producten kan ingezet worden. 

 
Een soortgelijk concept werd ontwik
keld door Waste for Life, een NGO die 
onder andere actief is in Sri Lanka. Daar 
verzamelen zij eveneens postcon
sumer plastic afval, mengen het met 
vezels uit bananenbladeren en persen 
daaruit golfplaten die gebruikt worden 
als dakbedekking voor kleine gebouwen, 
of vlakke platen waarmee notebooks en 
clipboards worden gemaakt.   

 
PUBLICATIE EN TENTOONSTELLING 
Fibre-Fixed. Composites in Design 
focust op de voorbije vijf jaar, hoewel 
sommige ontwikkelingen in een ruimer 
tijdsperspectief worden geplaatst, en 
presenteert de te verwachten doorbra
ken voor de komende jaren. Het boek 
is zo een vervolg op de tentoonstelling 

Carina Deuschl, XTEND (2015)  
© Studio Carina DeuschlCarina Deuschl, XTEND (2015) © Studio Carina Deuschl
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Composietmaterialen worden steeds meer in architectuur aangewend, zowel 
in nieuwbouw als in de versterking, aanpassing en uitrusting van bestaande 
gebouwen. Het kan gaan om opvallende constructies en visuele state
ments, waarin de kwaliteiten van composietmaterialen maximaal worden 
benut, maar evengoed worden de materialen gebruikt in discrete bouwsels, 
tijdelijke architectuur of aan het oog onttrokken funderingen. De technolo
gische ontwikkelingen inspireren het architecturale denken en verbreden 
zo ook het domein van de materiaaltechnische toepassingen. Wetenschap 
en design zoeken elkaar bewust op. Veelal gebeurt dit vanuit een vanzelf
sprekendheid die historisch is gegroeid. De samenwerking kan ook vanuit 
een noodzaak ontstaan, omdat ongewone projecten nieuwe problemen met 
zich mee brengen. Daarnaast is er een opvallende experimentele nieuws
gierigheid naar de ontwikkeling van alternatieve composietmaterialen die 
biodegradeer baar zijn. 

De multi of interdisciplinaire samenwerking creëert denkpistes, modellen 
en concrete realisaties die inspelen op belangrijke aspecten van de heden
daagse architectuur en stad: flexibele architectuur die tegemoetkomt aan 
fundamentele behoeften van stedelijk wonen en leven zonder monumentaal 
op de open ruimte te wegen, mobiele wooncellen die een meer nomadische 
levensstijl mogelijk maken, gebouwen die aansluiting zoeken met de culturele 
context van hun omgeving, architectuur die gedacht is vanuit multifunctiona
liteit en zonder grote meerkost vormverscheidenheid toelaat. 3Dprinten of 
3Dwikkelen van architecturale constructies krijgt daarbij een eigen plaats 
en wordt dichter bij de gebruiker gebracht. Er wordt ook geprobeerd om de 
hele levenscyclus van bouwen en wonen duurzamer te maken, in het per
spectief van een circulaire economie die haar verantwoordelijkheid opneemt 
voor het milieu. Dit uit zich bijvoorbeeld in projecten waarin geëxperimen
teerd wordt met nieuwe biocomposieten als bouwmateriaal.

In wat volgt worden een aantal recentelijk gerealiseerde voorbeelden 
besproken die deze aspecten belichten.  

 
VERPLAATSBARE ARCHITECTUUR     Het modulaire systeem Pitch/Pitch 
(2016), een project in ontwikkeling ontworpen door het Londense architec
tenbureau AL_A dat is opgericht door Amanda Levete, is als concept een 
tijdelijke constructie die tegemoetkomt aan noden van de hedendaagse 
stad. In dit concept kan de structuur uit koolstofvezelversterkte composie

ARCHITECTUUR EN 
STAD: ONTWERPEN  
 MET COMPOSIET 
 MATERIALEN

AL_A, Pitch/Pitch 
(2016) © AL_A

Lut Pil
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Composite materials are increasingly seeing use in architecture, both in new 
constructions and in the strengthening, modification, and outfitting of exist
ing buildings. This may involve striking constructions and visual statements, 
in which the qualities of composite materials are optimally utilized. However, 
the materials are also used in discrete constructions, temporary architec
ture, or foundations hidden from sight. Technological developments inspire 
architectural thought, and thus broaden the scope of application of technical 
materials. Science and design deliberately seek out one another. This often 
arises from an obviousness that has grown historically. The collaboration may 
also arise from necessity, when unusual projects generate new problems. In 
addition, there is a striking experimental curiosity regarding the development 
of alternative composite materials that are biodegradable. 

The multidisciplinary or interdisciplinary collaboration creates thought 
processes, models, and concrete realizations that address the key aspects 
of contemporary architecture and cities: flexible architecture that meets 
basic needs regarding urban housing and living without monumentally 
affecting open space, mobile living cells that enable a more nomadic lifestyle, 
buildings seeking to be connected with the cultural context of their environ
ment, architecture focusing on multifunctionality, production processes that 
leave room for diversity of form without major added costs. 3D printing or 3D 
winding of architectural constructions hereby is one of the new issues, and 
is brought nearer to the user. Attempts are also made to render the entire 
lifecycle of building and living more sustainable, from the perspective of a 
circular economy that assumes its responsibility for the environment. This 
is expressed, for instance, in projects involving experimentation with new 
biocomposites as building materials.

Below follows a discussion of a number of recently realized examples that 
highlight these aspects.  

 
MOVABLE ARCHITECTURE     The modular system Pitch/Pitch (2016), a project 
under development designed by London architectural firm AL_A which was 
founded by Amanda Levete, is conceptually a temporary construction that 
meets the needs of today’s cities. According to this concept, the structure 
made out of carbon fibre reinforced composites can carry three stacked 
football pitches. The light and robust structure is easily installed, for instance 
in urban plots that are in temporary disuse or during sporting events where 

ARCHITECTURE AND 
THE CITY: DESIGNING  
 WITH COMPOSITE  
 MATERIALS

ten tot drie op elkaar gestapelde voetbalvelden dragen. De lichte en sterke 
structuur is vlot te installeren, bijvoorbeeld op stadspercelen die tijdelijk in 
onbruik zijn of tijdens sportevenementen waar men extra speelvelden nodig 
heeft. In dichtbebouwde stadsdelen kan met dit concept voor een bepaalde 
duur (sport)infrastructuur worden aangeboden waar dit in de gebruikelijke 
omstandigheden onmogelijk is. De structuur biedt niet alleen ruimte voor 
actieve deelnemers, ook voor toeschouwers is er een betekenisvolle plaats. 
Want Pitch/Pitch ‘encourages the theatre of the game, with spectators and 
wouldbe players drawn in as Pitch/Pitch animates the cityscape. Pitch/
Pitch allows the game to retain an urban flavour.’1 De activiteiten die op de 
velden plaatsvinden, kunnen bovendien bijdragen tot een lokaal gemeen
schapsgevoel. 

In 2015 heeft AL_A reeds met composietmateriaal gewerkt voor MPavilion 
2015. Het tijdelijke paviljoen was een opdracht van de Australische Naomi 
Milgrom Foundation die projecten steunt die bijdragen aan de vormgeving 
van een leefbare, creatieve en rechtvaardige stad.2 Technologie vervult 
daarin een specifieke rol. Dit klinkt door in de keuze voor het architectenbu
reau van Amanda Levete. Zo verduidelijkt Naomi Milgrom: ‘I have watched her 
practice grow and take on ever more ambitious projects that explore new 
materials, new techniques and new ways to approach architecture. I share 
her desire to ignite cultural impact and urban renewal through architecture.’3 
Composietmaterialen zijn voor ALA daarbij een van de mogelijkheden.4  

MPavilion 2015 is een experiment dat de stadsbewoners van Melbourne 
een ontmoetingsplek aanbiedt waar de overgang tussen landschap en archi
tectuur vaag wordt gehouden. Het paviljoen bestaat uit een reeks elegante 
zuilen uit koolstolvezelcomposiet die de ‘stammen’ vormen voor ultradunne 
‘bladeren’ uit doorschijnend glasvezelcomposiet waarin ter versterking kool
stofvezel is verwerkt. De opvallende lijnen die zo in de overkapping ontstaan, 
herhalen zich in de schaduw op de grond. Opgesteld in de Queen Victoria 

AL_L, MPavilion 
2015 (2015) © 
Richard Powers

Lut Pil
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additional playing fields are required. In densely builtup parts of the city, 
this concept can offer (sports) infrastructure for a limited time while this is 
impossible under the usual conditions. The structure not only offers space 
for active participants, but also meaningful room for spectators. Because 
Pitch/Pitch ‘encourages the theatre of the game, with spectators and 
wouldbe players drawn in as Pitch/Pitch animates the cityscape. Pitch/
Pitch allows the game to retain an urban flavor.’1 Moreover, the activities that 
take place on the pitches can contribute to a local sense of community. 

AL_A has already worked with composite materials in the year 2015 for 
MPavilion 2015. The temporary pavilion was an assignment issued by the 
Australian Naomi Milgrom Foundation which backs projects that contribute 
to the shaping of a livable, creative, and fair city.2 Technology has a specific 
role to play in this regard. This comes to the fore in the selection of Amanda 
Levete’s architectural firm. Naomi Milgrom clarifies: ‘I have watched her 
practice grow and take on ever more ambitious projects that explore new 
materials, new techniques and new ways to approach architecture. I share 
her desire to ignite cultural impact and urban renewal through architecture.’3 
To AL_A, composite materials are one of the possibilities to realize this.4  

MPavilion 2015 is an experiment that offers the urban residents of 
Melbourne a meeting place where the line between landscape and architec
ture is kept vague. The pavilion consists of a series of elegant columns made 
out of carbon fibre composite that form the ‘trunks’ to the ultrathin ‘leaves’ 
out of translucent glass fibre composite, additionally reinforced with carbon 
fibres. The striking lines this creates in the canopy are echoed in the shad
ows cast on the ground. Set up in Melbourne’s Queen Victoria Gardens, the 
pavilion interacts with the landscape that surrounds it. Great focus is hereby 
placed on the poetic qualities of the material. ‘MPavilion 2015 is designed to 
create the sensation of a forest canopy made up of seemingly fragile, trans
lucent petals supported by impossibly slender columns that sway gently in 

Gardens van de stad Melbourne gaat het paviljoen in interactie met de 
landschappelijke omgeving. Daarbij is er ook veel aandacht voor de poëti
sche kwaliteiten van het materiaal. ‘MPavilion 2015 is designed to create the 
sensation of a forest canopy made up of seemingly fragile, translucent petals 
supported by impossibly slender colums that sway gently in the breeze. 
Under the canopy, the light is dappled and dreamy.’5 Het paviljoen staat nu 
permanent opgesteld in Melbourne’s Docklands.

 
In 2011 ontwierp het in Tokyo gevestigde Atelier BowWow in New York reeds 
een popupruimte uit koolstofvezelversterkt composietmateriaal. Het 
mobiele BMW Guggenheim Lab was opgevat als een ‘traveling toolbox’ boven 
een open ruimte. Het composietmateriaal laat toe de dragende structuur 
tot een minimum te herleiden, waardoor de constructie ogenschijnlijk zweeft 
en de ruimte eronder beschikbaar blijft voor allerhande activiteiten. Het 
paviljoen nestelde zich in New York op een leegstaand perceel tussen twee 
woonblokken. Nadien verhuisde het naar Berlijn. Telkens was de constructie 
een open – ook in de betekenis van gastvrije, transparante en flexibele – 
ontvangstruimte voor activiteiten die tot doel hadden nieuwe ideeën over 
stedelijk wonen en leven te ontwikkelen.6 

 

Het conceptuele onderzoeksvoorstel van Höweler + Yoon Architecture 
(Boston) & Squared Design Lab (Los Angeles) om op leegstaande percelen 
of aan bestaande architectuur tijdelijk Eco-Pods (2009) te installeren, is een 
speculatieve invulling van hoe dit wonen en leven kan worden opgevat. In het 
project worden geprefabriceerde modules door grote robotarmen zodanig  
geplaatst en verplaatst dat ze optimale licht en groeicondities bieden 
voor microalgen. De microalgen zorgen op hun beurt voor biobrandstof. 
Het ontwerp gaat uit van ruimtelijke modules geproduceerd uit een sterk 
en lichtgewicht materiaal, zoals dit mogelijk is met glasvezelcomposieten. 
Het materiaalgewicht moet minimaal zijn omdat de modules voortdurend 
in beweging zijn, zowel op de site als tijdens hun verplaatsing naar nieuwe 
locaties. Die mobiliteit en flexibiliteit zijn essentieel in het concept van de 
Eco-Pods.7  

AL_L, MPavilion 
2015 (2015)  
© Timothy Burgess

Atelier BowWow, 
BMW Guggenheim 
Lab, New York City 
(2011) Site before 
construction. 
Photo: Kristopher 
McKay © 2011 
Solomon R. 
Guggenheim  
Foundation 
 
left Atelier 
BowWow, BMW 
Guggenheim Lab, 
New York City 
(2011) Exterior view 
from East First 
Street. Photo: Paul 
Warchol  
© 2011 Solomon 
R. Guggenheim 
Foundation
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the breeze. Under the canopy, the light is dappled and dreamy.’5 The pavilion 
has now found a permanent home in Melbourne’s Docklands.

 
In 2011, Tokyobased Atelier BowWow designed a popup space out of 
carbon fibre reinforced composite materials in New York. The mobile BMW 
Guggenheim Lab was conceived as a ‘traveling toolbox’ above an open 
space. The composite material allows for the supporting structure to be 
reduced to a minimum, causing the construction to appear to float, and the 
space beneath it to remain available for all manner of activities. The pavilion 
is nestled in between two residential blocks on an empty New York plot. It 
then moved to Berlin. Each time the construction was an open – also in terms 
of hospitable, transparent, and flexible – reception area for activities that 
aimed to develop new ideas on urban housing and living.6 

 
The conceptual research proposal from Höweler + Yoon Architecture 
(Boston) & Squared Design Lab (Los Angeles) to install temporary Eco-Pods 
(2009) in empty plots or attached to preexisting architecture, is a specula
tive interpretation of how this housing and living can be viewed. The project 
involves placing and moving prefabricated modules using large robotic 
arms in such a way that they generate optimal light and growing conditions 
for microalgae. The microalgae in turn generate biofuel. The design utilized 
spatial modules produced out of a strong and lightweight material, made 
possible for instance by glass fibre composites. The material weight must be 
minimal as the modules are in constant motion, both on the site and while 
being moved to new locations. This mobility and flexibility are essential to the 
concept of the Eco-Pods.7 

 

Designs that use composite materials can serve as a reminder of the basic 
components that make up architecture. Bjarke Ingels Group (BIG), founded 
by Danish architect Bjarke Ingels, took this to heart with the concept for 
the Serpentine Gallery Pavilion from 2016. The pavilion is built out of 1802 
boxshaped elements made out of glass fibre composite materials that are 
stacked in a pattern based on algorithmic calculations, and attached to one 
another using aluminum profiles. The design is supported by a clear program 
that experiments with the concept of the wall utilizing current design prin
ciples and materials. ‘Unzipping’ the wall turns it into an architectural space. 
The composite material creates a complex and poetic construction. The 
architectural firm describes the structure as ‘freeform yet rigorous, mod
ular yet sculptural, both transparent and opaque, both box and blob.’8 The 
stacked blocks fragment the incoming light; light that is also filtered due to 

Ontwerpen met composietmateriaal kan ingezet worden om architectuur in 
haar basiscomponenten te herdenken. Bjarke Ingels Group (BIG), opgericht 
door de Deense architect Bjarke Ingels, deed dit onlangs met het concept 
voor de Serpentine Gallery Pavilion van 2016. Het paviljoen is opgebouwd 
uit 1802 doosvormige elementen uit glasvezelcomposiet die op basis van 
algoritmische berekeningen in een bepaald patroon op elkaar zijn gestapeld 
en met aluminium profielen aan elkaar zijn bevestigd. Het ontwerp steunt 
op een duidelijk programma dat vanuit actuele ontwerpprincipes en mate
rialen experimenteert met het fundamentele gegeven van de muur. Door 
het ‘openritsen’ wordt de muur een architecturale ruimte. Het composiet
materiaal creëert een complexe en poëtische constructie. Het architec
tenbureau omschrijft de structuur als ‘freeform yet rigorous, modular yet 
sculptural, both transparent and opaque, both box and blob.’8 De gestapelde 
blokken fragmenteren de lichtinval, licht dat ook door de translucentie van 
het glasvezelcomposietmateriaal wordt gefilterd. Archilogic, een web geba
seerd 3Dplatform voor architectuur en interieur, maakte een interactieve, 
3Dweergave van het paviljoen die iedereen toelaat om online zelf te spelen 
met deze architectuur. Door het wijzigen van parameters, zoals de grootte 
of de richting van de bouwblokken, ontstaan nieuwe digitale versies van 
het paviljoen.9 De reëel gebouwde Serpentine Gallery Pavilion was zelf een 
tijdelijke constructie, bedoeld om na gebruik ontmanteld en hergebruikt te 
worden. Het lichtgewicht van de bouwblokken maakt het transport naar 
een nieuwe locatie gemakkelijk en leidt eventueel tot een meer nomadische 
architectuur.10

 
MOBIELE COCONS     Architecten en designers lanceren ook voorstellen voor 
kleine wooncellen, mobiele cocons in glasvezel of koolstofvezelcomposiet. 
De prototypes illustreren visies op een toekomstige levensstijl en zetten een 
traditie verder waarin het composietmateriaal wordt ingezet voor ontwerpen 
met een futuristisch karakter.  

Bjarke Ingels 
Group, Serpentine 
Gallery Pavilion 
(2016)
Photo: Iwan Baan

Höweler + Yoon 
Architecture & 
Squared Design 
Lab, EcoPods 
(2009) © 
Höweler + Yoon 
Architecture & 
Squared Design 
Lab
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Architecture (2013) in the National Academy Museum in New York. The  
context of the exhibition revolved around ‘innovation with a critical tone’. This 
implied artistic, aesthetic, and cultural innovation rather than technological 
innovation.12 Therefore, this involves ‘cultural investigation, conceptual inven
tiveness, and an indefatigable curiosity of materials, as well as an inherent 
desire to affect significant social, political, cultural, intellectual,  
and/or ecological change.’13   

 
The compact, transportable Ecocapsule (2015) by Slovakiabased Nice 
Architects aligns with the futuristic living cells from the 1960s1970s. The 
eggshaped shell made from glass fibre reinforced composite materials 
overlaid on an aluminium framework is equipped with solar panels and a 
small wind turbine, allowing the living cell to generate its own energy. The oval 
shape, which also aims to reduce heat loss14, allows for the efficient harvest
ing of rainwater. In addition to its light weight, strength, and flexibility  
of design, other properties of the composite material have a key role to  
play as well: because the composite material is resistant to weather condi
tions and corrosion, the Ecocapsule can be used all year long with minimal  
mainte nance.15

 
FLOATING ROOFS     Nonmovable architecture can also keep its presence 
within the surroundings to a minimum. The Steve Jobs Theater which opened 
in September 2017 on the Apple Campus in Cupertino, California, almost 
seems reduced to a floating roof. ‘The idea is very simple: a delicate hover
ing roof providing shelter in the middle of a beautiful Californian landscape. 
Making it feel effortless was among the hardest technical and engineering 
challenges we’ve ever had to solve’, says Stefan Behling, Senior Executive 
Partner at Foster + Partners (London).16 Once again, the specific properties 
of composite materials were decisive in the selection of building material. 
The round disk is 42 m across and consists of 44 identical panels made from 
carbon fibre composite and realized by Premier Composite Technologies. 
The disk has been installed as a selfsupporting section of 80 tons onto the 
glass walls of the Theatre building’s lobby. To date, it is alleged to be the larg
est carbon fibre composite roof in the world.17

For the Apple Store on North Michigan Avenue in Chicago (2017), Apple 
and Foster + Partners also chose a roof made from carbon fibre composite. 
The canopy (35 by 30 m) is exceedingly thin and rests upon four pillars that 
are detached from the tall, glass outer walls. The construction meets the 
objectives of both the company and the city of Chicago to enable largescale 
interaction between the building and its surroundings. ‘The design of Apple 
Michigan Avenue embodies this in its structure and materiality with a glass 
wall that dissolves into the background, revealing the only visible element of 
the building – its floating carbon fiber roof.’18  

Likewise, the Apple design team and Foster + Partners selected a carbon 
fibre composite material for the shutters of the 56metre tall bay window of 
the Apple Dubai Mall (2017). The 11.5 m tall shutters consist of multiple layers 
of carbon fibre reinforced polymer rods in a pattern that has greater density 
in areas where sunshine is the most intense. When closed, the shutters filter 
the warm sunlight; in the evening they open and offer access to the outside 
terrace with a wide view of the surroundings. The movable panels form a 
contemporary interpretation of the traditional Arab mashrabiya. Stefan 
Behling, who is among others responsible for research into the use of new 

 
 landscape. Making it feel effortless was among the hardest technical and 
engineering challenges we’ve ever had to solve’, aldus Stefan Behling, Senior 
Executive Partner bij Foster + Partners (Londen).16 Opnieuw zijn het de 
specifieke eigenschappen van composietmateriaal die doorslaggevend zijn 
geweest voor de keuze van het bouwmateriaal. De ronde schijf van 42 m 
diameter, bestaande uit 44 identieke panelen in koolstofvezelcomposiet en 
gerealiseerd door Premier Composite Technologies, is als een op zich staand 
onderdeel van 80 ton geïnstalleerd op de glazen wanden van de lobby van 
het Theatergebouw. Het zou op dit ogenblik het grootste dak uit koolstofve
zelcomposiet ter wereld zijn.17

Voor de Apple Store op de North Michigan Avenue in Chicago (2017) 
hebben Apple en Foster + Partners eveneens voor een dak in koolstofvezel
composiet gekozen. De overkapping (35 m x 30 m) is uiterst dun en rust op 
vier pijlers die los staan van de hoge, glazen buitenwanden. De constructie 
beantwoordt aan de doelstelling van zowel het bedrijf als de stad Chicago 
om een grote interactie mogelijk te maken tussen het gebouw en de omge
ving. ‘The design of Apple Michigan Avenue embodies this in its structure and 
materiality with a glass wall that dissolves into the background, revealing the 
only visible element of the building – its floating carbon fiber roof.’18  

Ook voor de luiken van de 56 meter lange erker van de Apple Dubai Mall 
(2017) hebben het Apple design team en Foster + Partners gekozen voor 
koolstofvezelcomposiet. De 11,5 m hoge luiken bestaan uit meerdere lagen van 
koolstofvezelversterkte polymeerstaven in een overdacht patroon dat een 
grotere densiteit vertoont op die plaatsen waar de zoninval het meest intens 
is. In gesloten positie filteren de luiken het warme zonlicht; ’s avonds gaan ze 
open en bieden ze toegang tot een buitenterras met breed zicht op de omge
ving. De beweegbare panelen vormen een hedendaagse vertaling van de tra
ditionele Arabische mashrabiya. Stefan Behling, onder meer verantwoordelijk 
voor het onderzoek naar het gebruik van nieuwe materialen en constructie
methoden bij Foster + Partners, noemt het ‘a seamless blend of technology 
and culture’.19 Tegelijkertijd vermengt de constructie vernieuwende techno
logie met poëzie. ‘With their movement path inspired by a falcon spreading 

Tomáš Žáček and 
Soňa Pohlová, 
Ecocapsule (2015)  
© Ecocapsule 
Holding
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Bij ontwerpen waarin nadrukkelijker met vorm wordt gespeeld, zoals de  
Katra Chair (2011) van Studio Katra, expliciteert men eveneens de eigen
schappen van het biocomposietmateriaal. De stoel, die bestaat in een versie 
uit ramievezel en een versie uit vlasvezelcomposietmateriaal, “resembles 
a sheet of paper skillfully folded into some icon of ‘chairness’, as if its maker 
were a master in the ancient art of Origami”.6 De vorm is mogelijk dankzij 
het biocomposietmateriaal.7 De contouren tekenen niet enkel een strakke 
geometrie in de ruimte, maar roepen in hun lijnvoering gelijkenissen op met 
natuurlijke vormen. Men herkent er bijvoorbeeld even goed de elegantie in 
van natuurlijke stengels. Ook het feit dat vlas lokaal wordt verbouwd, dat 
de landbouwproductie van het vlas kan worden getraceerd en dat het vlas 
lokaal beschikbaar is, zijn belangrijke aspecten in de culturele betekenis van 
ontwerpen met biocomposieten. Het is een van de redenen waarom Studio 
Katra van ramie – een Aziatische variant van vlas – op vlas is overgegaan.8 In 
recente projecten werkt Studio Katra ook met jute, bamboe en kokosvezels.  
De zitschelp van bijvoorbeeld Koko Chair (2018) is gemaakt uit kokosvezel
composiet.

 

Biocomposieten kunnen ook het beeld oproepen van geweven riet. Cod (2015) 
van Virginie Breton voor BBDOR is een draagmand uit vlasweefsel in epoxyhars. 
Sterk en licht is de mand ideaal voor het veilig vervoeren en te slapen leggen 
van een baby. Toch overheerst niet het technologische aspect. Het lijkt veeleer 
alsof de rieten mand van Mozes in de eenentwintigste eeuw is aangemeerd. 
De geweven structuur van Danseuse (2009), een lampenkap ontworpen door 
Rafaële David en Géraldine Hetzel voor az&mut, creëert dan weer een poë
tisch lichtspel.9 En de 3Dgeprinte bureaulamp L1 (2014) van Samuel Javelle 
voor Drawn toont vlasvezelcomposiet in een ‘weelderige’ textiele materiali
teit.10 Biocomposieten sluiten zo ook aan bij een rijke textielcultuur.  
 
DENNENNAALDEN, BLADEREN, GRASSEN, PLANTEN, HOUT     De organische 
vezels kunnen ook van bij de start restmateriaal zijn. In de bosbouw gericht 
op houtproductie worden veel naaldbomen gekapt. De massa’s dennennaal

chair its unique shape.7 Not only do the contours draw an austere geometric 
pattern in the room, but their linear aspect also alludes to natural forms. You 
can, for instance, recognize the elegance of natural stems. Also the fact that 
flax is grown locally, that the agricultural production of flax is traceable and 
that flax is available on the local market are important aspects determining 
the cultural significance of designing with biocomposites. It is one of the rea
sons why Studio Katra switched from ramie – an Asian flax variant – to flax.8 
In recent projects, Studio Katra also works with jute fibre, bamboo fibre and 
coconut fibre. The seat of Koko Chair (2018), for example, is made of coconut 
fibre composite.

 
Biocomposites can also evoke the image of woven wicker. Cod (2015) 
designed by Virginie Breton for BBDOR is a basket made of flax fabric in 
epoxy resin. Because it is so strong and light, the basket is perfectly suited to 
carrying a baby and putting it to sleep safely. It is not, however, the techno
logical aspect that predominates. It is more like Moses’ wicker basket that 
has moored in the twentyfirst century. The woven structure of Danseuse 
(2009), a lampshade designed by Rafaële David and Géraldine Hetzel for 
az&mut, creates a poetic play of light.9 And the 3D printed desk lamp L1 
(2014) designed by Samuel Javelle for Drawn shows the flax fibre composite 
in a ‘sumptuous’ textile materiality.10 That way biocomposites blend in per
fectly with a rich textile culture.  

 
PINE NEEDLES, LEAVES, GRASSES, PLANTS, WOOD     Organic fibres can also 
be residual materials from the start. In forestry specializing in the production 
of wood, many coniferous trees are cut down. In this process the heaps of 
pine needles are considered waste. Tamara Orjola experimented with these 
pine needles. She developed a fibre extraction technique and processed the 
fibres to turn them into textiles and composite materials. For the composite 
material the fibres, which naturally contain resin, are heated and pressed. 
Depending on the required strength and length of the fibres a biodegradable 
bonding agent may be added. This resulted in the Forest Wool (2016) col
lection, a series of carpets and stools.11 Designing and manufacturing in this 
way can be an alternative for what has been lost due to mass production. ‘It 
all begins with research about the forgotten value of plants and techniques. 
There is a lot of knowledge and awareness we used to pass from generation 
to generation which got forgotten due to development of mass production. 
Valuable local materials and techniques are left behind due to unwillingness 
of massproduction to adapt for more sustainable but less sufficient sources 
of production.’12

KOHO, Geometric 
(2012) Photo: Matti 
Korpela © KOHO

left Studio Katra, 
Katra Chair (2011)

Virginie Breton, 
Cod for BBDOR 
(2015) Photo: 
Anthony De Meyere 
© Design Museum 
Gent

left Studio Katra 
& Veso Concept, 
Koko Chair (2018)
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den zijn hierbij afval. Tamara Orjola experimenteerde met deze dennennaal
den. Ze ontwikkelde een vezelextractietechniek en bewerkte de vezels om er 
onder meer textiel en composietmateriaal van te maken. Voor het compo
sietmateriaal worden de vezels, waarin hars op natuurlijke wijze aanwezig is, 
verwarmd en geperst. Afhankelijk van de gewenste sterkte en de lengte van 
de vezels kan een biodegradeerbaar bindmiddel worden toegevoegd. Het 
resulteerde in de collectie Forest Wool (2016), een reeks tapijten en krukjes.11 
Op deze manier ontwerpen en produceren kan een alternatief zijn voor wat 
verloren is gegaan met massaproductie. ‘It all begins with research about 
the forgotten value of plants and techniques. There is a lot of knowledge and 
awareness we used to pass from generation to generation which got for
gotten due to development of mass production. Valuable local materials and 
techniques are left behind due to unwillingness of massproduction to adapt 
for more sustainable but less sufficient sources of production.’12 

 
Een soortgelijk bijproduct van bomen zijn bladeren. Meital Tzabari ontwik
kelde in 2013 met gevallen herfstbladeren een composietmateriaal dat voor 
uiteenlopende interieurproducten kan worden gebruikt. Ze noemde het pro
ject Re:connect: het composietmateriaal van de bladeren kan in de ontwer
pen van een stoel of een ander object verbonden worden met een houten 
structuur, hout waaraan de bladeren voordien misschien hebben gegroeid.

Šimon Kern ontwierp met gerecycleerde bladeren Beleaf Chair (2016). De 
zitschelp bestaat uit een mengsel van gevallen bladeren en biodegradeer
baar hars dat in een mal wordt geperst. Na uitharden en polijsten wordt de 
zitschelp op een metalen kader gemonteerd. Het metalen skelet is opgevat 
als een ‘boomstam en takken voor de bladeren’. Dit beeld wordt ook doorge
trokken in de levencyclus van de stoel. Zoals de bladeren in de herfst mogen 
vallen, zo mag ook deze zitschelp na verloop van tijd teruggegeven worden 
aan de natuur. ‘If it gets damaged we just put it under the tree, where it dis
appears into the soil and fertilises a tree. Then we pick the fallen leaves once 
again, and make a new seat.’13 Die nieuwe zitschelp kan dan opnieuw beves
tigd worden aan het bestaande metalen kader.

 
Artichair (2013) is het resultaat van een samenwerking tussen ontwerper 
Spyros Kizis en het bedrijf Schaffenburg, specialist in het inrichten van  

 
Similar byproducts of trees are the leaves. In 2013 Meital Tzabari developed 
a composite material from fallen autumn leaves, which could be used for a 
variety of interior design products. She named the project Re:connect: In the 
design of a chair or another object, the composite material made of leaves 
can be joined to a structure made of wood, wood on which the leaves may 
have grown before it was cut.

Šimon Kern designed his Beleaf Chair (2016) using recycled leaves. The 
seat shell is made of a mixture of fallen leaves and biodegradable resin 
pressed together in a mould. Once it has hardened and has been polished, 
the seat shell is fitted onto a metal frame. The metal frame is conceived as a 
‘trunk and branches for the leaves’. This image is perpetuated in the chair’s 
life cycle. Just like leaves fall from a tree in autumn, this seat shell can be 
given back to nature after a certain time. ‘If it gets damaged we just put it 
under the tree, where it disappears into the soil and fertilises a tree. Then we 
pick the fallen leaves once again, and make a new seat.’13 This new seat shell 
can then be fitted onto the existing metal frame again.

 
Artichair (2013) is the result of a partnership between designer Spyros Kizis 
and the company Schaffenburg, which specializes in office design and the 
manufacture of office furniture. Artichair is made from the fibres of wild car
doon (Cynara cardunculus), which is a thistlelike plant of the artichoke family 
that is found in abundance in Greece. In the composite material certain car
doon components are processed which are not used in the biofuel industry. 
These fibres are mixed with bioresin and pressed in a mould to produce a 
modern seat shell that can be an ecologic alternative for seat shells made 
out of glass fibre reinforced composite materials. Cardoon seeds are mixed 
in with the material so that when it is returned to the environment there is a 
chance that new cardoon plants germinate on that spot. Artichair is part of 
the Artichair Project in which prototypes are made of various pieces of furni
ture. KIZI Studio continues its search for new applications in product design.14 

Meital Tzabari, 
Re:connect (2013)  
© Meital Tzabari

left Šimon Kern, 
Beleaf Chair (2016) 
© Šimon Kern

Tamara Orjola, 
Forest Wool (2016) 
Photo: Ronald 
Smits  
© Design Academy 
Eindhoven

left Synthetic by 
Nature – Design 
Museum Gent 
2015 Photo: Phile 
Deprez © Design 
Museum Gent
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kantoren en het produceren van kantoormeubilair. Artichair is gemaakt van 
vezels van de wilde kardoen (Cynara cardunculus), een distelachtige plant die 
verwant is aan de artisjok en in Griekenland volop groeit. In het composiet
materiaal worden bestanddelen van de kardoen verwerkt die niet gebruikt 
worden in de biobrandstofindustrie. De vezels worden gemengd met biohars 
en in een mal geperst tot een moderne zitschelp die een ecologisch alterna
tief kan zijn voor de zitschelpen uit glasvezelcomposiet. In het materiaal wor
den ook bewust kardoenzaden vermengd, zodat bij teruggave aan de natuur 
de kans bestaat dat op die plek nieuwe kardoenplanten ontkiemen. Artichair 
maakt deel uit van het Artichair Project waarin prototypes van meerdere 
meubelstukken zijn gemaakt. KIZI Studio zoekt verder naar toepassingsmo
gelijkheden in productdesign.14 De nieuwe Artichair II (2018) is gemaakt uit 
een laminaat van vezels van de wilde kardoen en uit multiplex van berken
hout dat gerecupereerd wordt bij lokale bedrijven. Deze stoel kan in massa 
geproduceerd worden. 

 
Ook met groot zeegras (Zostera marina), dat groeit in brak en zout water 
en goed gedijt langs de kust tussen de Weber en de Elbe in Duitsland, wordt 
geëxperimenteerd. Wanneer de bladeren afsterven worden ze door de 
golven meegevoerd naar het strand. Daar vergaan ze verder en vormen ze 
een natuurlijke voedingsbodem. Op toeristische stranden wordt dit rottings
proces niet gewaardeerd en worden de bruin geworden bladeren geruimd. 
Voor Carolin Pertsch, die zeegras reeds als kind kent en het verbindt met 
geuren, geluiden en gevoelens, is het een uitdaging om met dit materiaal te 
werken. Na veel experimenteren heeft ze er een vezelversterkte ecoplastic 
mee ontwikkeld, met een biohars als matrix. Pertsch maakt met het compo
sietmateriaal zitvlakken voor eenvoudige krukjes. Door te selecteren naar 
tinten bruin in het materiaal kan ze de zittingen van de Zostera Stool (2015) in 
variaties van deze kleur produceren.15

Spyros Kizis, 
Artichair (2013)  
© Spyros Kizis

Artichair II (2018) is made from cardoon fibres converted into laminates, and 
reclaimed bird plywood from local factories. This chair is mass producible.

 
Designers also experiment with common eelgrass (Zostera marina), which 
is a sea grass that grows in brackish and salt water and thrives in the waters 
along the German coast between the estuaries of the rivers Weber and Elbe. 
When the leaves die, they are carried away by the waves and washed ashore. 
There the decomposition process continues until they form a natural fertile 
soil. On tourist beaches this process of decay is not really appreciated so 
the brown leaves are cleared. For Carolin Pertsch, who was familiar with sea 
grass as a child and who still associates it with certain smells, sounds and 
sensations, it is a challenge to work with this natural material. After a long 
period of experimenting she developed a fibrereinforced ecoplastic using  
a bioresin as a matrix. Pertsch uses this composite material to make seats 
for simple stools. By selecting specific shades of brown in the material she 
can make the seats of the Zostera Stool (2015) in variations of brown.15

 

To make their Well Proven Chair (2012) Marjan van Aubel and James Shaw 
mixed wood chips, production waste from the wood industry, with bioresin, 
water and paint at a specific temperature to create a chemical reaction until 
they get a foamy mass.16 When this material is applied onto the curve of a 
seat mould with legs, the composite material starts to rise and eventually 
hardens into a strong but light seat. Well Proven Chair refers to classic pre
cursors in plastic but with its foamy back and seat it evokes the image of an 
exuberant production process. A natural material that erupts and solidifies 
like magma: it is no surprise that there is also a Well Proven Stromboli edition, 
inspired by a trip to the Italian volcanic island. The Well Proven Stool (Small, 
Medium, Large) (2014) series was designed exclusively for Transnatural Label, 
an art and design label balancing between nature and technology, interested 
in alternative energy sources and new materials.17 For one of the prototypes 
of the Well Proven Chair they made a life cycle analysis. The detailed calcula
tion of the total impact on the environment throughout the chair’s complete 
life cycle, from raw materials purchasing, production and transport to its 
intended use and waste disposal, was published by the American Hardwood 
Export Council and can be consulted online.18 

The Finnish company Woodio, which developed a composite material 
based on locally grown aspen wood and biobased polyester, defines its mis
sion as ‘reinventing wood’. The composite material is made 100% waterproof 
and used, among others, for the production of items such as washbasins.19 

Beologic is a company that gives designers and manufacturing busi

Carolin Pertsch, 
Zostera Stool 
(2015) © Carolin 
Pertsch

left Spyros Kizis, 
Artichair II (2018)  
© Spyros Kizis
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‘I think if the Eames were alive today, they would be playing with carbon fiber.’
 John Hamilton, Design Director Coalesse (2014)
 
Een van de uitdagingen bij het ontwerpen met composietmaterialen blijft het 
onderzoek naar een lichtgewicht stoel, in een designtraditie die teruggaat 
tot het Bauhaus, Gio Ponti en de uitvinding van plastic. De rol die compo
sietmaterialen in die geschiedenis spelen, werd in 2002 gepresenteerd als 
onderdeel van de tentoonstelling en gelijknamige publicatie ‘Van bakeliet tot 
composiet. Design met nieuwe materialen’ (Design Museum Gent, 2002).1 
Mijlpalen in de ontwikkeling van een lichtgewicht stoel uit composietmateriaal 
zijn de glasvezelversterkte stoelen van Charles en Ray Eames (1948jaren 
1950) en de Panton Chair (19591960) van Verner Panton. Met de commer
cialisering van koolstofvezels in de jaren 1970 beginnen designers in de 
jaren 1980 met koolstofvezels te experimenteren. The Light Light Armchair 
(1987) van Alberto Meda, in een kleine reeks geproduceerd door Alias, is 
een mooi voorbeeld van hoe innovatieve technologie de designwereld van 
alledaagse objecten inspireert. Het ontwerp maakt gebruik van het sand
wichconcept: een zeer lichte honingraatkern (Nomex) tussen uiterst stijve 
en sterke buitenlagen van koolstofvezelcomposiet, waarvan de vezeloriën
taties geoptimaliseerd zijn om de zware belasting van de persoon die op 
de stoel zit op te vangen. Het Museum of Modern Art in New York, dat Light 
Light Armchair in zijn verzameling heeft als een van de hoogtepunten sinds 
1980, vat in een bondige beschrijving de essentie van het designontwerp 
samen: “Meda believes that ‘the more complex the technology, the more it 
is suitable for the production of objects for simple use, with a unitary image, 
almost organic’. He demonstrated this idea with the Light Light Armchair, 
his firstcarbon fiber chair, manufactured in a small series. The chair, which 
weighs a mere four pounds, is a physical and psychological representation 
of lightness. User tests conducted with the first prototypes showed that the 
chair, although sturdy, was too lightweight and too hightech in appearance 
for acceptance by a wide public.”2

C06 (1995) van Pol Quadens, een stoel waarvan het epoxyhars versterkt 
is met koolstof, kevlar en glasvezels, weegt net iets minder dan 1 kg en is 
wanneer hij in 1997 in productie gaat, de lichtste stoel ter wereld. 

LIGHT LIGHT:
KOOLSTOFVEZEL 
COMPOSIET VOOR  
 EEN LICHTGEWICHT  
 STOEL

left Pol Quadens, 
C06 (1995)  
© Design Museum 
Gent

Lut Pil
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documenten maken duidelijk dat het model teveel glasvezel vereiste om de 
nodige draagkracht te hebben, waardoor de schelp te dik en het gewicht 
te hoog zouden zijn. De sofa is daarom niet in productie gegaan. Strongs 
Carbon Fiber Eames Sofa wil niet enkel een lichtgewicht versie zijn (koolstof
vezels zijn ongeveer driemaal stijver en tweemaal sterker dan glasvezels, 
voor ongeveer twee derde van het gewicht) maar wil ook de vezels die voor 
de dragende structuur zorgen zichtbaar laten, zoals dit het geval is voor de 
glasvezels in de meubels van Eames. Want ‘Eames prioritized the explicibi
lity of his design. Not only what they were used for, but how they were built’, 
aldus Strong.7 

 
AMBACHTELIJKE TRADITIE     Het onderzoek naar een lichtgewicht stoel uit 
koolstofvezelcomposietmateriaal neemt ook andere tradities dan die van 
het metalen of kunststofmeubel als uitgangspunt. Shindo Chair (2009) van 
Michael Young is een herwerking van de houten Coen Chair (2008) waar 
Young innovatieve industriële technieken aanwendde voor een klassiek 
ogende houten stoel. Ook de LessThanFive Chair (2014), die Michael Young 
samen met Coalesse Design Group ontwerpt, is volledig in koolstofvezel
composiet gemaakt en heeft een vertrouwde vormgeving. Zoals de naam 
aangeeft weegt de stapelbare stoel minder dan vijf pond (2,3 kg). Door de 
stevigheid van het materiaal kan de stoel 135 kg dragen. Het ontwerp speelt 
het koolstofvezelcomposietmateriaal visueel niet uit, want men wil in de eer
ste plaats een functioneel en ergonomisch meubel op de markt brengen. De 
stoel is stapelbaar en gemakkelijk in te zetten in ruimten waar mensen voor 
allerlei activiteiten samenkomen. De handmatig geschilderde afwerking laat 
toe andere materiaalassociaties op te roepen en de kleur af te stemmen op 
de wensen van de gebruiker. 

De ontwerper zelf verwijst voor het productieproces naar een ambach
telijke traditie waarin Hans Wegner thuishoort.8 Ook John Hamilton, Director 
Global Design bij het bedrijf Coalesse en betrokken in het ontwerpproces, 
spreekt van een hedendaagse vorm van ambachtelijkheid. ‘When we star
ted this project, we wanted to explore the boundaries of using cutting edge 
technology and materials to redefine craft in the new age of global manu
facturing.’9 Toepassingen in koolstofvezelcomposiet plaatst John Hamilton in 
een traditie waarin ontwerpers op innoverende wijze met materiaal experi
menteren. In die traditie hebben Charles en Ray Eames ontegensprekelijk hun 
plaats verworven met het buigen van multiplex en het gebruik van glasvezel
composiet. En Hamilton besluit: ‘I think if the Eames were alive today, they 
would be playing with carbon fiber.’10

 
‘HOUTEN’ STOELEN     Hamilton verwijst in zijn uitleg onder meer naar de 
moderne traditie van het buigen van multiplex. Buigen van hout krijgt een 
grote spankracht in Kyudo (2014) van Konstantin Grcic. Kyudo is de naam 
voor een traditionele Japanse vorm van boogschieten en ook de stoel lijkt 
een gespannen boog, met beukenfineerhout versterkt door lagen koolstof
vezelcomposiet. In de productie van moderne sportbogen is hout en kool
stofvezelcomposiet een veel gebruikte combinatie.  

Ook de 0.6 Chair (prototype, 2017) van Joachim Froment bestaat uit kool
stofvezelcomposiet bedekt met een laag houtfineer. Het paneel dat op deze 
wijze ontstaat is minder dan 6 mm dik. Met een minimum aan houtverbruik 
wordt hier toch een ‘houten’ stoel geproduceerd (een stoel die er uit ziet 
alsof hij uit hout is gemaakt). De stoel weegt minder dan 2 kg, kan ongeveer 

from left to right,  
top to bottom 
Verner Panton, 
Panton Chair 
(19591960) Photo: 
Studio Claerhout 
© Design Museum 
Gent

Bertjan Pot, 
Random Chair 
(2003) Photo: 
Studio Bertjan Pot

Bertjan Pot, Carbon 
Copy (2003) Photo: 
Studio Bertjan Pot

Bertjan Pot & 
Marcel Wanders, 
Carbon Chair 
(2004)  
Photo: Moooi

Matthew Strong, 
Carbon Fiber 
Eames Sofa (2014) 
© Matthew Strong

Michael Young & 
Coalesse Design 
Group, LessThan 
Five Chair (2016)  
Photo: Steelcase
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innovatie waarbij gemengde huishoude
lijke plastics verwerkt worden tot een 
halffabrikaat voor composietmateriaal. 

 
ECOOH!     Plastic is een fascinerend 
materiaal waar, heden ten dage, binnen 
uiteenlopende sectoren controver
siële standpunten over bestaan. In 
de creatieve designsector is plastic 
een geliefd en geroemd materiaal dat 
omwille van zijn veelzijdige kwaliteiten 
frequent wordt ingezet. Het veelvuldige 
gebruik van het materiaal heeft ook 
consequenties. Door de schoonheid, de 
flexibele en goedkope inzetbaarheid, en 

de onverschillige houding die tegenover 
de lange levensduur van het materiaal 
werd aangenomen, is de huidige gene
ratie bezwaard met de kwalijke gevolgen 
van de overproductie en het overge
bruik van plastic. Ontwerpers en produ
centen dienen daarom het gebruik van 
nieuw geproduceerde plastics drastisch 
te reduceren. Daarnaast is het nodig om 
ook het plastic afval dat uit die overpro
ductie is ontstaan in het ontwerpend 
onderzoek op te nemen. 

 
Parallel hieraan zet het bedrijf ECOoh! 
zich in om aan te tonen dat het gebruik 

en leven van plastic niet lineair is maar 
een cyclus vormt. Daarbij dient voor 
alle soorten plastic een herbestem
ming te komen – met de nadruk op alle 
soorten. ECOoh! verwerkt met name 
gemengd huishoudelijk restplastic tot 
nieuwe grondstoffen, die ze vervolgens 
verkopen of in eigen beheer bewerken 
tot producten voor in de tuin, publieke 
ruimtes of voor verkeerstoepassingen. 
Wat ECOoh! echter onderscheidt – al 
vanaf de start van het bedrijf in 1989 
– is dat het zich bezighoudt met de 
recyclage van de meest complexe en 
gemengde plasticverpakkingen die door 

de burgers thuis worden gesorteerd.
 

“Waar veel bedrijven hun zinnen gezet 
hebben op petflessen, een monoplastic 
die bottle to bottle gerecycleerd kan 
worden, is een belangrijk en repre
sentatief gegeven van de fabriek van 
ECOoh! dat er niet enkel makkelijk te 
recycleren soorten plastics verwerkt 
worden, maar ook aandacht besteed 
wordt aan moeilijke plastics. Dit zijn de 
zogezegd koppige types, die door hun 
reputatie als sterk vervuild en complex  
ten onrechte als ‘niet recycleerbaar’ 
beschouwd worden,” zegt Stefan 
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In a world in which change is the only 
constant, and new developments follow 
each other in quick succession, notions 
such as ‘design’ and ‘production’ are 
constantly evolving. It requires a new 
relationship between designer and 
industry – one in which rethinking and 
reinventing have become the instru
ments of a new generation of designers 
and in which the industry opens new 
channels for the influx of new ideas. 
 
At the same time, in an era where 
the traditional exploitation of natural 
resources is gradually disappearing, 
we have to look for new and innova
tive ways of reusing these materials. 
Envisions, a Dutch designer collective 
and ECOoh!, a Belgian plastics recy
cling company, demonstrate how an 
experimental and intimate collaboration 
between designer and industry affects 
the development of materials and what 
role it can play in the future of recycled 
plastics.

 
ENVISIONS     Convinced that together 
you stand stronger, designer collective 
envisions has, since 2016, engaged 
in projects in which experimental 
design research is used to resuscitate 
unchanging patterns and ideas within 
the industry. The group that consists 
of designers from multiple disciplines 
shares a fascination for the hidden 
possibilities of experimental research 
and, together, they are devoting their 

individual qualities to bring these  
possibilities to light. 

 
The message envisions wishes to put  
across with their unconventional  
working methods is that opening up  
the (design) process is the best  
strategy for bringing about change 
because the final result – or final real
ization – symbolizes a fruitful coming 
together of choices made within the 
scope of research. There is no room  
for egotripping. An open mind for 
feedback and relevant input is essential 
to achieve the desired impact.

 
Industry is gradually opening up to 
implementing these views. At envi
sions, this freedom of movement has 
fuelled their ambition to fill this playing 
field with interesting crossovers, not 
only providing a role for industry and 
designers, but also for science and 
museums. But what is the effect of 
bringing all these parties together? 
And is a collaboration between people 
whose approach is so fundamentally 
different possible to begin with? To find 
an answer to these questions, envisions 
sought to collaborate with ECOoh!, 
a company specialized in recycling 
plastics and standing out for its revo
lutionary innovative method of pro
cessing mixed household plastics into 
a semifinished product for composite 
materials.  
 

ENVISIONS & ECOOH!
 THE HIDDEN  
 POTENTIAL

Dewi Kruijk






