
 
Week van het Ontwerpen 2017 
 

We are the next generation 
 
Week van het Ontwerpen zet sinds 2004 creatieve en innovatieve studentenprojecten in 
de kijker. 
  
Na 13 jaar is het uitgegroeid tot hét platform voor inspiratie en kennisuitwisseling 
tussen creatief onderwijs en industrie, rond thema’s als creativiteit en design. De kern 
van het event is de expositie ‘We are the next generation’ van de beste 
studentenprojecten uit het creatieve Vlaamse ontwerponderwijs.  
 
Via een open call naar het creatieve Vlaamse ontwerponderwijs werden scholen 
gevraagd een selectie te maken van 3 studentenprojecten per opleiding. De projecten 
komen uit de opleidingen van 
 
1. productdesign (industrieel productontwerp, textiel/mode/accessoires, 
meubelontwerp), 
2. architectuur van interieur, gebouwen, publieke ruimte en landschappen en 
3. multimediaal ontwerp (games, web & graphic design). 
 
Een adviescomité beoordeelde de 108 ingezonden projecten met het oog op het 
samenstellen van een coherente expositie. Het adviescomité bestond uit Katja Lucas 
van Dutch Design Week, architect Maarten Vanbelle van Atelier Vens Vanbelle, 
designjournalist Leen Creve, ondernemer en CEO Miguel Garcia van Liquid Floors, 
design expert An Michiels (voorheen Biënnale Interieur), ontwerper Giel Dedeurwaerder 
en scenograaf Dimitri Vercaemst. 
 
Week van het Ontwerpen is een samenwerking van Designregio Kortrijk, Howest, stad 
Kortrijk, Voka West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal en Biënnale Interieur met als 
doel om de meerwaarde van creatief technische ontwerp-onderwijs als katalysator voor 
regionale ontwikkeling in de kijker te zetten. 
 
Grafisch ontwerp: Agent Orange 
Scenografie We are the next generation: Dimitri Vercaemst (Agent Orange) in 
samenwerking met MOODWOOD.  
 
1. Modular Toolbox - Alyssa Lanssiers en Bavo Respens, Bachelor Industrieel 

Ontwerpen, Universiteit Gent campus Kortrijk 
 



 
De klassieke gereedschapskist is dringend aan een update toe, vonden Alyssa Lanssiers 
en Bavo Respens. Daarom ontwikkelden ze een modulaire en handige kit om hun 
gereedschap mee te nemen. Gedaan met zware metalen kisten, deze gelasercutte kit 
kan je gewoon gebruiken als draagtas of rugzak. Gemakkelijk voor designers.  
 
http://toolboxx-07.blogspot.be/ 
 
2.  Play . Pleat . Perform - Anse Heestermans, Textielontwerp, KASK School of Arts 
 
Polyester is dan wel niet ’s werelds meest duurzame stof in productie, toch biedt de stof 
eindeloze mogelijkheden op vlak van creativiteit en hergebruik. Ontwerpster Anse 
Heestermans ging aan de slag met de stof en transformeerde ze op een traditionele én 
vernieuwende wijze tot een elegant en soepel plissétextiel. Resultaat is een verrassende 
een stof die constant in beweging is net als de gebruiker. 
 
3. De commercialisering van privacy - Astrid De Roeck, Grafisch Ontwerp, Sint Lucas 
Antwerpen 
 
Privacy is niet alleen maar een gevoel van veiligheid en zekerheid, het is door de komst 
van het internet ook een lucratief goed geworden. Alleen is dat niet altijd zichtbaar. 
Onze persoonlijke data, ons privéleven dat we online delen, wordt links en rechts 
verhandeld. Die handel en wandel van onze privé heeft Astrid De Roeck in kaart 
gebracht, door middel van een eigen fictief en traceerbaar betaalmiddel.  
 
4. Speedo, the life saving logo - Auke Moonen en Alexander Noten, Bachelor 
Beeldende Vormgeving, LUCA School of Arts 
 
Wereldwijd sterven er 40 mensen per uur aan verdrinking, terwijl 50% van die 
drenkelingen wel kan zwemmen. De meeste mensen kunnen nog gered worden door 
reanimatie áls die correct uitgevoerd wordt. Daarom ontwikkelden Auke Moonen en 
Alexander Noten een campagne waarin Speedo zijn verantwoordelijkheid neemt om te 
helpen. Dit doen ze door het introduceren van het eerste logo ooit dat ook een tutorial 
wordt. Geplaatst op de exacte plaats waar ook hartmassage toegediend moet worden. 
Iedereen die het logo kent, kan nu CPR uitvoeren. Handig, zo’n levensreddend design. 
 
5. Aerodynamische fietsschijfremmen - Bert Heirweg, Master Industrieel Ontwerpen, 
Universiteit Gent campus Kortrijk 
 
Bert Heirweg wil fietsen beter en sneller maken. Hij focuste zich op schrijfremmen op 
de fiets, want daar zag hij verbeteringsmogelijkheden. De fiets kreeg een remklauw, 



 
geïntegreerd in een vernieuwde voorvork. Een windtunneltest toonde aan dat de 
aerodynamica van de fiets werd verbeterd. Op deze manier zoef je sneller door het 
landschap. Daarnaast heeft het nieuwe ontwerp een positieve invloed op het 
stuurgedrag van de fiets. 
 
6. O2NOME - Cedric Van Steenkiste, Productontwikkeling, Universiteit Antwerpen 
 
Wanneer een zuurstoffles uit een ziekenhuis terug wordt opgehaald door de 
leverancier, zit er gemiddeld nog zo’n 25 procent zuurstof in. Om die verspilling tegen 
te gaan, bedacht Cedric Van Steenkiste in opdracht van het bedrijf Oxypoint het 
O2NOME-systeem. Dat systeem gaat niet alleen verspilling tegen, maar is eenvoudiger 
in gebruik en stelt ziekenhuizen in staat de zuurstofflessen te hervullen binnen hun 
eigen infrastructuur. Dat betekent een financiële en tegelijk een ergonomische 
optimalisatie. 
 
7. ReTextile - Celia Eberhardt, Productontwikkeling, Celia Eberhardt 
 
Veel textiel kan worden gerecycleerd. Maar wat gebeurt er met niet-herbruikbaar 
textielafval, zoals bijvoorbeeld T-shirts met print? Dat zocht Celia Eberhardt uit. Ze 
automatiseerde een techniek die nu vooral wordt toegepast op handwerkprojecten. T-
shirts worden versneden tot een garen, dat dan later industriëel verwerkt kan worden 
tot een breisel of weefsel. Zo krijgt niet-herbruikbaar textiel toch een nieuw leven.  
 
8. Aquis Grana - Céline De Clercq, Architectuur, KU Leuven 
 
Céline De Clercq knoopte een rijk verleden aan een bruisend heden in de Duitse stad 
Aken, vlakbij de Belgische grens. De architecte ontwierp er een badhuis, dat herinnert 
aan de tijd toen de Romeinen er een stad stichten, en dat anno 2017 stadsbewoners 
met elkaar verbindt. Het hedendaagse badhuis versmelt, door de combinatie van 
traditie en innovatie, naadloos in het beschermde centrum van de oude stad.  
 
9. Table HULOT - David Degreef / Infini - Eva Soffers, Interieur & Design 
Interieurvormgeving, Thomas More Mechelen 
 
Ontwerpers hebben verschillende inspiratiebronnen. Studenten David Degreef en Eva 
Soffers kregen de opdracht om een meubel te ontwerpen, met als uitgangspunt ‘idool’ 
of ‘anti-idool’. David ging aan de slag met de gekke Monsieur Hulot, die komiek en 
stijlvol door het leven gaat. Resultaat? Een eenvoudige, maar boeiende licht absurde 
eettafel voor twee. Eva haalde de mosterd bij het designduo Ray en Charles Eames. 
Resultaat: een multifunctionele tafel waaraan creatieve duo’s kunnen eten, ontwerpen 



 
of aan fotografie kunnen doen.  
 
10. DUB Collectie - Fien Foubert , Fiona Rombaut, Beeldende Vormgeving, LUCA 
School of Arts Gent 
 
In een oude kledingcollectie zit nog heel wat leven, vinden Fien Foubert en Fiona 
Rombaut. Daarom gingen ze samen met ontwerpers aan de slag met overgebleven 
stock van kledingwinkels en maakte ze een campagne voor een duurzame Belgische 
collectie. Op die manier bevredigen ze drie belangrijke behoeftes van de hedendaagse 
klant. Meer nog, de nieuwe campagne én collectie zal volgend jaar in de Gentse 
modewinkel REWIND te koop zijn. Faut le faire! 
 
11. Actual P - Janwit Changsura, Industrieel Productontwerpen, Howest 
 
Prothesen worden voornamelijk op maat gemaakt. Dat is logisch. Maar wat doe je voor 
de prothese geleverd wordt? Het ontwerp van Janwit Changsura is een verstelbare 
trainingsprothese voor mensen, van wie de voorarm geamputeerd is. Ze dient om te 
oefenen tijdens revalidatie en zo de patiënt te laten gewennen aan zijn of haar 
uiteindelijke prothese.  
 
12. Het Magna Woud - Jasmijn Pas, master Grafische Vormgeving, Sint Lucas 
Antwerpen 
 
Er zijn jammergenoeg heel wat kinderen die veel tijd door moeten brengen in een 
ziekenhuis. Dat zijn steriele, vaak trieste plekken. Niet fijn voor een kind om daar in op 
te groeien, dacht Jasmijn Pas. Daarom ontwierp ze een groot magneetbord als 
hulpmiddel voor kinderen om hun ervaring in dat ziekenhuis verstaanbaar te maken. 
Het is een grote jungle, een symbool voor die bizarre plek die een ziekenhuis is, vol 
magische dieren, bomen en planten. 
 
13. Beelden Woord vs. Woorden Beeld - Jedidja Samyn, Grafisch Ontwerp, PXL-MAD 
 
Geloof is immaterieel. Een gelovige vertrouwt op het woord van (een) God. In het 
Christendom manifesteert dat heilige woord zich in de Bijbel. Jedidja Samyn wilde niet 
alleen als gelovige aan de slag met Gods woord, maar ook als ontwerper. Ze 
ontwikkelde een beeldtaal waarin het woord Gods centraal staat. Op die manier wil ze 
bijbelteksten vertalen naar een bijzonder visuele wereld.  
 
14. LOONA Beanbag - Joachim Van de Voorde, Anton Lenssens, Stan Engelbosch en 
Stijn Van Damme, Industrieel Productontwerpen, Howest 



 
 
De LOONA Beanbag is meer dan een veredelde poef. Het is een volwaardig en vooral 
multifunctioneel buitenmeubel. Joachim, Anton, Stan en Stijn ontwikkelden een grote 
zitzak met waterdichte zomen, zodat de zakken uiterst geschikt zijn voor buitengebruik 
zoals zomerse picknicks of zelfs festivals. Meer nog: je kan er zelfs op dobberen in een 
zwembad. Luxueus luieren kan duidelijk heel eenvoudig zijn. De studenten klopten aan 
bij textielreus SIOEN, waar ze creativiteit en know-how konden delen.   
 
www.qugati.be 
 
15. Drop - Jordy Van Hoegaerden, Lore Dedobbeleer en Manou Storms, Industrieel 
Productontwerpen, Howest 
 
Kinderen en tandenpoetsen, het is geen geslaagd huwelijk. Dat weet ook Jordy Van 
Hoegaerden, die een interactieve en manuele tandenborstel ontwierp om kinderen aan 
het poetsen te brengen - en te houden. De kleur van de borstel verandert namelijk na 
twee minuten, wanneer de tandjes netjes gepoetst zijn. De kleur verandert niet door 
batterijen of ingewikkelde elektronica, maar door de warmte van het kinderhand. Da’s 
proper!  
 
16. Pebbles - Julie Blanckaert, Interieur & Meubel, Thomas More Mechelen 
 
Mensen leven steeds vaker mobiel. We veranderen sneller van huis, reizen steeds meer 
en verkassen van de ene job naar de andere. Soms hoort daar ook verhuizen bij. En dan 
is het moeilijk om die ene perfecte tafel mee te sleuren. Julie Blanckaert ontwierp 
daarom een tafel die gemakkelijk gedemonteerd kan worden en snel terug in elkaar 
gestoken kan worden. Handig, functioneel en het ziet er nog mooi uit ook.  
 
17. Graphic Machine - Lien Ivo, Grafisch Ontwerp, Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen, AP Hogeschool 
 
Welke waarde heeft een origineel beeld, als het voortdurend kan gereproduceerd 
worden? Lien Ivo zocht een manier om via een reproductie-apparaat geen identiek 
maar een nieuw ontwerp te maken. Resultaat: de Graphic Machine, een techniek die 
door middel van beweging of handeling een nieuw werk creëert op basis van een 
origineel.  
 
18. Stijlvol hangen - Liesa Dewulf, Interieurvormgeving, KASK School of Arts 
 
Een functioneel object, zoals een kleerkast of een boekenrek, mag gerust ook 



 
esthetisch verantwoord zijn. Liesa Dewulf ontwierp een collectie objecten en gebruikte 
daarvoor ragfijne structuren en leder van Belgische makelij. Op die manier probeert ze 
esthetische orde te scheppen in de chaos van elke dag. Uw kleren zullen er nog nooit 
zo stijlvol bijgehangen hebben.  
 
19. Sint-Godelieveabdij - Linde Van Den Bosch, Master of Interior Architecture, 
Universiteit Hasselt 
 
Brugge is meer dan een openluchtmuseum. De transformatie van een verlaten abdij in 
de Brugse binnenstad bewijst dat. Interieurarchitecte Linde Van Den Bosch vormde de 
doodse site om tot een levendig creatief-educatief centrum voor jongeren in 
combinatie met een kleinschalig landbouwbedrijf voor en door sociaal kwetsbare 
mensen en open voor buurtbewoners. Door de abdijgebouwen nieuw leven in te 
blazen, schrijft ze niet alleen een nieuw hoofdstuk van de abdij, maar toont ze ook dat 
erfgoed ook springlevend kan zijn. 
 
20. Langzaam, zo snel als zij konden - Linde Raats, Grafische en Digitale Media, 
Arteveldehogeschool Gent 
 
De verhalen van de Nederlandse schrijver Toon Tellegen zijn pareltjes om bij weg te 
dromen. Illustrator Linde Raats wilde die vreemde, mysterieuze schoonheid extra in de 
verf zetten door er illustraties aan toe te voegen. Ze gebruikte daarom het monotype, 
een oude en unieke druktechniek, een manier om een tegengewicht te bieden aan de 
massaconsumptie die kopieën uitspuwt in plaats van originele stukjes kunst.  
 
21. Light me up, dress me up, soft touch - Lisa Bocarren, Interieurvormgeving, Meubel 
en Design, KASK School of Arts 
 
What you see is what you get. Dat is het motto van ontwerpster Lisa Bocarren. Ze 
ontwierp een collectie meubels die schijnbaar eenvoudig zijn, maar toch intelligent in 
elkaar zit. Ze voegde er nog een laag bovenop: vrouwelijkheid. Door het simpele 
lijnenspel, waarin verhoudingen belangrijk zijn, straalt de collectie vrouwelijkheid en 
elegantie uit. Comfort, esthetiek en een tikje sensualiteit. 
 
22. Clair Obscur - Livia De Clercq, Industrieel Productontwerpen, Howest 
 
Het is soms zonde om de zon uit een vergaderlokaal te moeten weren op een mooie 
dag. Dat vond Livia De Clercq ook en ze ontwikkelde een gordijn dat niet alleen de zon 
weerde, maar tegelijk ook reageerde op licht. Schijnt de zon fel, dan verkleurt het 
gordijn sterk en houdt het meer zonlicht tegen. Zo niet, dan heeft het gordijn gewoon 



 
zijn rustige kleuren en laat het veel natuurlijk licht door. Het beste van twee werelden!  
 
23. Simon - Lode Lefevre, Bachelor na bachelor Meubelontwerp, Thomas More 
Mechelen 
 
De mens zit gemiddeld negen uur per dag. Dat is langer dan ooit tevoren en dat 
brengt gevolgen met zich mee voor onze gezondheid. Niet alleen de rug heeft last van 
al dat zitten, maar heel ons systeem kreunt onder de inactiviteit. Daarom ontwikkelde 
Lode Lefevre ‘Simon’, een dynamische kruk. Het is een update van de klassieke 
éénpikkel. Het zorgt ervoor dat gebruikers gemakkelijk kunnen zitten en tegelijk ook 
licht kunnen bewegen - zonder om te vallen natuurlijk. Goed gezien! 
 
24. Van voetafdruk tot kaleidoscopische ruimte - Magali Cleemput, International Master 
of Architecture, KU Leuven 
 
Vroeger stond de industrie nog in het hart van de stad. Vandaag is dat niet langer het 
geval en dat biedt niet alleen heel wat extra open ruimte in centrumsteden, maar ook 
ruimte aan ontwerpers om nieuwe invullingen te geven aan openbare ruimte. Magali 
Cleemput nam een oude, verlaten scheepswerf in Amsterdam onder handen en 
ontwikkelde een stedelijke ontmoetingsplaats, met respect voor het verleden en de 
typologie van het industriële landschap. 
 
25. # Fidelis Fortibus - Michiel D’Haemer, Architectuur, KU Leuven 
 
Architectuur is meer dan gebouwen en bruggen neerpoten, het is kritisch nadenken 
over ruimte en zelfs over gevestigde waarden. Dat vindt alvast Michiel D’Haemer. Hij 
nam het circus onder de loep, een magische plek. Of, zoals Michiel het noemt, een 
subversieve kunstvorm. Het is in wezen nomadisch en staat dus haaks op het vaste 
karakter van architecturale bouwsels. Daarom trok de jonge architect met Circus 
Ronaldo op reis en maakte maquettes van die magische reis.  
 
26. Tiki Trash - Michiel Wierinck, Bachelor Industrieel Ontwerp, Universiteit Gent 
campus Kortrijk 
 
Duurzaamheid staat centraal in dit ontwerp van Michiel Wierinck. Hij wil mensen bewust 
maken dat je niet altijd nieuwe materialen nodig hebt om nieuwe objecten of robots te 
creëren. Hij maakte karakters die uitsluitend bestaan uit afval en splitpennen. Dat is een 
groot verschil met gebruikelijk design, dat voornamelijk strak is vormgegeven vanuit 
een steriele technologische logica. Op die manier rijmt Wierinck duurzaamheid met 
robotica. 



 
 
27. Negro Spiritual - Minouche Merchiers, Interieurarchitectuur, KU Leuven 
 
Minouche Merchiers ontwierp een muziekpaviljoen voor de Gentse bibliotheek De 
Krook, geïnspireerd op de negro spiritual, de muziek van de zwarte katoenslaven uit de 
Verenigde Staten. Ze analyseerde de muziek en zette die analyse om in architectuur. 
Resultaat: een spel van hoog en laag, van rode draden, van herkenningspunten en 
terugkerende motieven. Verwacht geen klassiek rijtje stoelen gericht naar een podium, 
maar een ruimte die gericht is op de complexiteit van de muziek, zodat een concert 
veel meer is dan zitten, zwijgen en luisteren. Het wordt beleven. 
 
28. Koelkaliber - Niels Casier en Emile Schollier, Ontwerp- en Productietechnologie, 
Vives Hogeschool 
 
Niels Casier en Emile Schollier gingen uit van een eenvoudig principe: ontwerpen moet 
dingen beter doen werken. Daarom gingen ze aan de slag met een koelkaliber, een 
belangrijk onderdeel in het koelproces tijdens de ontwikkeling van kunststof. De twee 
ontwerpers pasten 3D-printing toe om zulke kalibers sneller te bouwen en efficiënter te 
doen werken.  
 
29. Interactive Particles in Ue4 - Nigel Fierens / Unreal Engine Foliage Systems - Sander 
Vander Meiren, Digital Arts and Entertainment, Howest 
 
Games zijn geen statische spelletjes, het zijn haast levende wezens die interactie nodig 
hebben om interessant te zijn. De projecten van ontwerpers Nigel Fierens en Sander 
Vander Meiren bewijzen dat. Nigel wilde een mist ontwikkelen die bruikbaar en 
interactief is in een game, geen sinecure. Sander ontwikkelde realistische flora, die in 
interactie staat met de speler, die in aanraking komt met de planten doorheen de 
game. Next level!  
 
30. Outdoor matras - Pauline Maes, Master Industrieel Ontwerpen, Universiteit Gent 
campus Kortrijk 
 
Tuin- en buitenmeubelen bestaan al een hele tijd en worden steeds populairder. Veel 
buitenmeubelen zijn zelf bestand tegen weer en wind, matrassen een stuk minder. 
Pauline Maes ontwikkelde daarom een matras die het comfort van een klassieke matras 
combineert met de robuuste kwaliteiten die een buitenmeubel nodig heeft. De matras 
kreeg een flexibele kern met een gebreide buitenstof die elastischer is en beter 
bestand is voor buitengebruik. 
 



 
31. Sabotage - Rani Janssens, Grafisch Ontwerp, Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen, AP Hogeschool 
 
Wat is de meerwaarde van een misverstand of een mislukking? Grafisch ontwerpster 
Rani Janssens nam die vraag als uitgangspunt voor haar ontwerp. Ze saboteerde 
zichzelf tijdens het ontwerpproces, om zichzelf bewust uit te dagen en vormgeving 
vanuit een andere, nieuwe invalshoek te bekijken. Vallen, opstaan en weer (grafisch) 
doorgaan.  
 
32. Stopping Stencil Struggles - Sam Vermeylen, Grafisch Ontwerp, PXL hogeschool 
 
Hij wil dat zijn werk helpt om stencil typografie neer te zetten als een hedendaags en 
intrigerend onderwerp. Zijn vernieuwing schuilt in het gebruik van een driedimensionale 
omgeving tijdens het ontwerpproces. Een stencilletter wordt behandeld als een 
driedimensionaal object dat zich situeert in de ruimte. De vormen en afgeleiden van zijn 
letters zijn rechtstreeks beïnvloed door de richting van waaruit ze bekeken worden. Die 
roteert langs weerszijden van de letters. Dit om bij te dragen aan een kwalitatieve 
variëteit aan lettertypes die ervoor zorgen dat experiment en creativiteit gestimuleerd 
worden binnen het letterontwerp. En dat is belangrijk. 
 
33. Netflix - See What’s Next - Simon Pyson, Beeldende Vormgeving, LUCA School of 
Arts Gent 
 
De film- en seriestreamingsite Netflix groeit razendsnel. Daardoor stijgt het 
internetgebruik niet alleen, onze dvd-collecties worden steeds minder relevant. Netflix-
gebruikers zouden volgens de reclamecampagne van Simon Pyson hun dvd’s kunnen 
inleveren bij Netflix, zodat Netflix ze kan recupereren. Aan de hand van een reeks 
campagnes maakt Netflix zijn slogan “See what’s next” waar en toont de consument 
hoe ze op een duurzame manier de brug maken naar de digitalisering.  
 
34. Verstaanbare taal - Sofie Gagelmans, Grafisch Ontwerp, LUCA School of Arts Gent 
 
Dit grafische werk van Sofie Gagelmans toont aan wat een dyslecticus dagelijks te 
verduren krijgt. Ze ontwierp een online-tool waarmee ieder zijn eigen, individuele 
problematiek van de 'beperking' kan visualiseren. Daarnaast maakte ze een woordspel 
waarin de gebruiker nieuwe woorden kan vormen met de moeilijkheden die optreden 
bij het lezen van een tekst. Een speelse omkering van een beperking, dus.  
 
35. Buitenbeentjes - Stijn Krock, Arno Demeulenaere, Ruben Ryckebusch, Matthias De 
Maziére, Industrieel Productontwerpen, Howest 



 
 
Kinderen moeten kunnen buitenspelen, maar ook ouders willen wel graag eens de 
buitenlucht opsnuiven. Daarom bedachten Stijn, Arno, Ruben en Matthias een kaartspel 
dat zowel leuk is voor kinderen als voor ouders. De ouders maken rustig een wandeling, 
terwijl kinderen kunnen spelen met het educatieve, duurzame kaartspel dat de 
kinderlijke fantasie de vrije loop laat gaan.  
 
36. Folding bike - Thomas Vervisch, Master Industrieel Ontwerpen, Universiteit Gent 
campus Kortrijk 
 
We gebruiken met z’n allen veel meer verschillende manieren om ons van punt a naar 
punt b te begeven. De populariteit van de plooifiets is daar een goed voorbeeld van. Al 
zijn die fietsen niet altijd even handig, vindt ook Thomas Vervisch. Hij ontwierp daarom 
een plooifiets van composietmateriaal, die lichter is dan de klassieke fiets en 
gemakkelijker plooi- en vervoerbaar is. Ideaal voor de verstokte pendelaar.  
 
37. Project Experibending - Wout Willems, Interieur & Meubel, Thomas More Mechelen 
 
Een meubel dat gemaakt is uit zeer dun gebogen hout kan best sterk zijn. De meubels 
van Wout Willems zijn gemaakt met zelfgemaakte houtstomers en mallen. Dankzij de 
vernuftige constructie en verweven hout zitten ze bijzonder robuust in elkaar en zijn ze 
tegelijk ergonomisch verantwoord. Bovendien zijn ze vederlicht en passen ze goed in 
een hedendaags interieur. 
 
38. Kleur-interactie - Ymke Vansteenbrugge, Textielontwerp, KASK School of Arts 
 
Textiel hoeft geen tweedimensionaal lapje stof te zijn. Ymke Vansteenbrugge ontwierp 
een stof die niet alleen qua breisel meerlagig is, maar ook een extra kleurrijke dimensie 
heeft. Ze gebruikt haar ontwerpen op twee verschillende manieren, als afscheidingwand 
binnen een ruimte en als zitvlak voor een stoel, en door hun elasticiteit en flexibiliteit, 
komen de verschillende lagen elk op zich tot hun recht. Op die manier wil ze een 
statisch stuk stof omtoveren tot dynamisch textiel. 
 
 


