
   
 

 
 
Persbericht  / DesignXPO         Dinsdag 7 mei , Groningen 
 

 
DesignXPO – Groningen  
 
Van vrijdag 24 t/m zondag 26 mei 2013 wordt DesignXPO georganiseerd om design uit Groningen 
op de kaart te zetten. Door een kijkje in de keuken van een ontwerper, krijgt de bezoeker een 
indruk van hoe een ontwerp tot stand komt. 
 
Tijdens de Open Design Dagen loop je, 25 en 26 mei van 11 tot 17 uur,  langs open studio’s, 
winkels en werkplaatsen. Ontmoet de ontwerper en ontdek de speciale technieken en 
verhalen achter het ontwerp. Je kunt zelf routes bepalen of  kant-en-klaar downloaden via 
www.designxpo.nl De routes zijn ook verkrijgbaar op het starpunt op het Ebbingekwartier-
terrein.  
 
Dit jaar is het thema Biobased Design. 
Er komen steeds meer bedrijven die biobased materialen produceren. Deze zijn vooral geschikt 
voor de industrie. Ontwerpers hebben de laatste maand geëxperimenteerd met deze materialen 
om er producten voor in huis van te maken. Tijdens DesignXPO kun je dit zien, voelen en  ruiken. 
Lopen we bijvoorbeeld binnenkort op 3D geprinte schoenen die van aardappelzetmeel gemaakt 
worden? Of leggen we volgend jaar laminaat van aardappelschillen? De technieken zijn dichterbij 
dan je denkt! 
 
House of Design organiseert DesignXPO Groningen in samenwerking met Groninger Museum, 
Syntens, Vos Interieur en Academie Minerva. 
 

          
Lambert Kamps                                                   Plustwee      Kunsteboer 
 

Algemeen 
Tijdens de Open Design Dagen zie je de leukste designspots in Groningen, een stevige 
ontwerpuitdaging wordt aangepakt in het project ‘Rolkoffers en Fietsers’. Kunnen we iets bedenken 
waarmee fietsers makkelijk hun rolkoffer mee kunnen nemen? Een makkelijk mandje? Of 
misschien zelfs een koffertrekhaak? In een samenwerking  tussen Pezy Product Innovation, House 
of Design en platform GRAS wordt de uitdaging aangegaan. Ontwerpers, fietsers en uitvinders 
werken aan een mooie oplossing. Loop gerust binnen op 25 mei en zie hoe het ontwerp vordert! 
 
VOS Interieur presenteert nieuwe ontwerpers: Imperfect Design maakt ambachtelijke lifestyle 
producten. Verder een bijzonder wandschildering van City of Archive, de nieuwste ontwerpen van 
Groninger Designers, abstracte schaalmodellen zoals de Martini torenvan Menno Drent. Bovendien 

http://www.designxpo.nl/


   
 
zal op zaterdag 25 mei de mini-versie van een Groninger Icoon gepresenteerd worden, een 
primeur! 
Biobased 
Tijdens het project Future Products gaan ontwerpers experimenteren en vormgeven met biobased 
materiaal. De gemaakte producten geven ontwerper en producent meer inzicht in de 
mogelijkheden van dit materiaal. De ontwerpen worden tijdens de XPO Biobased Design 
tentoongesteld op het Ebbingekwartierterrein in Groningen.  
 
Kinderen kunnen zich aanmelden voor de workshop 3D printen op 26 mei en een 3D printproces 
eens van dichtbij bekijken in het Groninger Museum. Ouders zijn ook van harte welkom en kunnen 
een lezing volgen over biobased producten uit de geschiedenis en/of aansluiten bij de 
instaprondleidingen in het museum die middag. 
 
In de tentoonstelling ‘Superuse’ is het resultaat te zien van een opdracht die uitgevoerd is door 
tweedejaars studenten interieurarchitectuur van Academie Minerva. Het doel van de opdracht was 
het creëren van een tweede leven voor een afgedankt materiaal. De eindproducten, waarin het 
gebruikte materiaal zichtbaar moest zijn, variëren van een stoel tot een lampenkap en zijn te zien 
bij Minerva aan de praediniussingel. 
 
 

 
Noot voor de redactie. 

Neem voor meer informatie, materiaal of interviews contact op met: 

 

House of Design, namens DesignXPO 

Jolinde Beuling, publiciteit en communicatie 

tel: 050 318 94 24 

mob: 06 14 70 9552 

e-mail: jolinde@houseofdesign 

www.designxpo.nl 

 

Bijlagen: 

 Terugblik ‘Open Design Dagen’ 2010 | Mening van een bezoeker 

 Programmaoverzicht 

 Diverse persfoto’s te downloaden via www.designxpo.nl/pers.html 

 

http://www.designxpo.nl/
http://www.designxpo.nl/pers.html


   
 

Programmaoverzicht / DesignXPO / 24 - 26 mei 2013 

 

Vrijdag 24 mei 
Design Pressure Cooker   

Presentatie 16:00 tot 17:00 uur  /  VOS Interieur 

Een ondernemer en een ontwerper buigen samen het hoofd gedurende één dag om gezamenlijk tot een 

productoplossing te komen. Aan het einde presentatie van de uitkomsten. 

 

Werkbezoek om de Hoek 

Start 14:00 uur /  inschrijving via www.grasuitgevers.nl/tickets/ 
Ontdekkingstocht door onbekend en creatief Groningen. 

 
Zaterdag 25 mei 
Opening DesignXPO    

10:00 tot 11:00 uur /  De Loods Ebbingekwartierterrein 

Voor genodigden 

 

XPO Biobased Design 

11:00 tot 20:00 uur / De Loods Ebbingekwartierterrein 

Tijdens het project Future Products hebben ontwerpers producten gemaakt van biobased materialen zoals hennep, vlas 

en bioplastic. Future Products is een samenwerking tussen House of Design en Syntens.  
 

Open Design Dagen 

11:00 tot 17:00 uur /  in en om Groningen centrum / startpunt: ebbingekwartier 

Tijdens DesignXPO stellen professionele ontwerpers uit Groningen hun werkplaats en atelier voor je open. Winkels en 

galeries presenteren speciale tentoonstellingen. 

 

Tentoonstelling Superuse 

11:00 tot 17:00 uur / Academie Minerva. Preadiniussingel 

Tentoonstelling van het resultaat van tweedejaars studenten interieurarchitectuur: creëren van een tweede leven. De 

eindproducten, gemaakt van afgedankt materiaal, variëren van een stoel tot een lampenkap. De opdracht werd bedacht 

en begeleid door docent Aart van Bezooyen.  

 

Rolkoffers en Fietsers 

12:00 tot 17:00 uur /  Platform GRAS 

‘Wannabe’-fietsstad Groningen is een stevige ontwerpuitdaging. Kunnen we iets bedenken waarmee fietsers makkelijk 

hun rolkoffer mee kunnen nemen? Koffers en fietsen zijn niet voor elkaar gemaakt. Een hele middag wordt door 

ontwerpers, designers, fietsers en uitvinders gewerkt aan een mooie oplossing. Loop binnen en zie hoe het ontwerp 

vordert! Samenwerking; Pezy, Platform GRAS en House of Design. 

 

VOS Interieur presenteert nieuwe ontwerpers 

11:00 tot 17:00 uur / VOS Interieur 

Lifestyle producten van Imperfect Design, bijzondere wandschildering van City of Archive, nieuwste ontwerpen van 

Groninger designers en abstracte schaalmodellen van Menno Drent. 

 

Demonstratie 3D printen  

11:00 tot 17:00 uur / Binnenplaats Het Paleis 

Fablab en House of Design laten zien wat 3D printen is. Tegenwoordig printen we ter plekke gebruiksvoorwerpen van 

hout of bioplastic.  

 

Zondag 26 mei 

http://www.grasuitgevers.nl/tickets/
http://www.houseofdesign.nl/
http://www.syntens.nl/default.aspx


   
 
XPO Biobased Design 

11:00 tot 20:00 uur / De Loods Ebbingekwartierterrein  

Tijdens het project Future Products hebben ontwerpers producten gemaakt van biobased materialen zoals hennep, vlas 

en bioplastic. Future Products is een samenwerking tussen House of Design en Syntens.  
 

Open Design Dagen 

11:00 tot 17:00 uur /  in en om Groningen centrum / startpunt: ebbingekwartier 

Tijdens DesignXPO stellen professionele ontwerpers uit Groningen hun werkplaatsen en ateliers voor je open. Winkels 

en galeries presenteren speciale tentoonstellingen. 

 

Workshop 3D printen met bioplastic 

Vanaf 15:00 uur / Groninger Museum 

Met bioplastic en 3D printers leren kinderen over design, bio-materialen en ontwerpprocessen.  Ouders kijken mee of 

volgen de lezing ‘biobased design’ of een instaprondleiding. Aanmelden via www.designxpo.nl 
 

Lezing  Biobased Design van vroeger   

15:30 tot 16:15 uur / Groninger Museum 

Egge Knol, conservator in het Groninger Museum heeft speciaal voor DesignXPO een lezing opgesteld over biobased 

materialen en ontwerpprocessen van vroeger.   

 

BNO Lezing    

17:00 tot 19:00 uur / locatie en spreker zie website 

De Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers sluit DesignXPO af met een lezing die ingaat op het thema van het 

evenement dit jaar.  

http://www.houseofdesign.nl/
http://www.syntens.nl/default.aspx
http://www.designxpo.nl/

