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‘Hoe zou afvalzout van ontziltingsinstallaties 
een nieuwe functie kunnen krijgen?‘





Verzilting (het zouter worden van een bepaald oppervlak, 
bijvoorbeeld land of water) wordt een steeds alarmerender 
probleem voor onze wereld. Het begint nu zelfs zo erg 
te worden dat we binnen de kortste keren zonder schoon 
drinkwater kunnen komen te zitten. 

Gelukkig wordt er veel onderzoek gedaan naar de 
problemen en gevolgen van verzilting en zijn er nu zelfs 
ontziltingsinstallaties ontwikkeld. 
Ontziltinsinstallaties kunnen het zoete drinkwater uit zout 
zeewater halen, waardoor het water weer drinkbaar 
wordt. Helaas blijft er hierdoor veel zout over en dit wordt 
teruggepompt de zee in. 

Het terugpompen van dit zout (ook wel pekel genoemd) is 
ontzettend schadelijk voor de zee, zeedieren en mariene 
ecosystemen. Het zeewater wordt namelijk steeds zouter.

Verzilting en ontzilting

Bron: ‘A  map of desalination plants around the 
world, by size and technology’, Elsevier License & 

ResearchGate

Bron: ‘Ratio of (water) withdrawals to supply’, genetics4good. 
Gevonden via Wikipedia pagina over waterschaarste.



Verzilting op de kliffen van San Lawrenz, Gozo (Malta), 
gemaakt tijdens mijn meivakantie.



Ik besloot contact op te nemen met Elemental Watermakers 
(Nederland) en IDE technologies (Israel), twee 
ontziltingsinstallaties, om ze wat vragen te stellen over het 
proces. Ik wou vooral te weten komen waarom de zoute 
pekel teruggepompt wordt de zee in. Waarom slaan ze het 
niet op en gebruiken ze het voor iets nuttigs? Ik kreeg van 
beide bedrijven te horen dat het op dit moment geen nut 
heeft om het afvalzout op te slaan, omdat er geen functie 
voor is. 

Contact met ontziltingsinstallaties

Mailcontact met Maayan Clayman-Jacoby van IDE 
technologies in Israel

Ik besloot nog een bedrijf te benaderen: NEOM. Zij hebben 
de eerste volledig duurzame ontziltinginstallatie ter wereld. 
Deze zogenoemde dome werkt volledig op zonne-energie 
en slaat de zoute pekel op in een bassin aan de onderkant 
van de dome. 
Toen ik een van hun meest recente rapporten aan het 
doorlezen was, stuitte ik op een artikel waarin het hoofd 
van hun ontziltingsafdeling (Gavin van Tonder) vertelde dat 
er dringend behoefte is aan een manier om het afvalzout 
functioneel in te kunnen zetten. 

De reden dat er nog niet meer van dit soort duuzame 
dome’s zijn, is dus omdat er geen plek is voor dit zout om 
naartoe te gaan. Er moet een functionele manier gevonden 
worden om dit zout in te kunnen zetten. 

NEOM

De solar dome van NEOM, waarin het afvalzout wordt 
opgeslagen in het bassin (het rode deel).

Bron: NEOM, (2017) www.neom.com



Er moet dus een manier gevonden worden om 
het afvalzout van ontziltingsinstallaties op een  

functionele manier te kunnen gebruiken. 





Schets die ik tijdens de workshopweek maakte

Als oplossing voor dit probleem heb ik een recept 
ontwikkeld waardoor zout functioneel ingezet kan worden 
als bouwmateriaal. 
Ik heb het materiaal getest op o.a. brandveiligheid, 
waterbestendigheid, verschillende soorten belasting, 
hufterproofheid, etcetera. Deze zul je verderop in dit boek 
terugvinden. 

Door deze experimenten heb ik kunnen concluderen dat het 
materiaal uiterst geschikt is om drukbelasting te weerstaan. 
Dit zou betekenen dat het goed gebruikt zou kunnen 
worden in constructies met bogen, koepels en gewelven. Een 
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een dome house. 

Ik zie voor me dat, mits er nog een duurzame 
waterbestendige coating ontwikkeld wordt, de huizen in 
de toekomst gemaakt kunnen worden van het afvalzout 
van ontziltingsinstallaties. Hiermee zou het probleem van 
het afvalzout opgelost worden en kunnen er goedkope, 
duurzame huizen gebouwd worden met materiaal wat 
anders ‘weggegooid’ zou worden.

De oplossing



Bron: Dome house by Steve Areen Bron: Dome cottage village in Wakayama, Japan



Om het project echt te gaan realiseren ben ik contact aan 
het leggen met NEOM. Zij zijn op dit moment het enige 
bedrijf met een ontziltingsinstallatie waarin het afvalzout al 
opgeslagen wordt. Ook hebben zij, zoals eerder benoemd, 
aangegeven dringend behoefte te hebben aan een manier 
om het afvalzout functioneel in te kunnen zetten. 
 Het contact met NEOM verloopt nu nog wat stroef. Dit 
komt omdat ik nog geen vast contactpersoon heb binnen 
het bedrijf. Ik probeer al een tijdje in contact te komen met 
Gavin van Tonder, het hoofd van de ontziltingsafdeling, 
maar hij is erg moeilijk te bereiken.

Ik hoop dat er in de toekomst meer bedrijven hetzelfde 
concept van NEOM gaan volgen. Ik denk dat de kans groot 
is dat dit gebeurt als ze zien dat je dus ‘winst‘ kan halen uit 
het opslaan van afvalzout. Ik ben daarom van plan om mijn 
concept ook te pitchen bij ontziltingsinstallaties die op dit 
moment nog niet de mogelijkheid hebben om het afvalzout 
op te slaan.

Toepassing

Mijn brief aan NEOM



Het concept





Doe grof zeezout in de blender of vijzel totdat het een 
zachte, poederachtige structuur heeft. Neem daarna 
acht delen zout (bijvoorbeeld acht eetlepels) en een deel 
maizena. Gooi dit bij elkaar in een maatbeker en meng het 
goed door elkaar, totdat de maizena volledig door het zout 
gemengd is. 
 Vervolgens begin je met het toevoegen van kraanwater. Dit 
doe je steeds beetje bij beetje, in hele kleine hoeveelheden. 
Na elk beetje water meng je het geheel door elkaar totdat 
het water is opgenomen. Je hebt genoeg water toegevoegd 
wanneer het mengsel goed plakkerig is, maar nog niet 
begint te lopen of glijden. 
 Hierna kan het in een mal of ovenschaal de voorverwarmde 
oven in. De oven mag op 200 graden Celsius. Het is 
afhankelijk van de grootte en dikte van je mal hoe lang het 
in de oven moet, maar begin met in ieder geval 20 minuten. 
 Je mal is klaar wanneer het mengsel kei-hard is geworden, 
maar nog geen bruine verkleuring aan de bovenkant heeft. 

Handleiding





Dit semester begon met een twee weken durend project genaamd ‘afstuderen in twee weken‘. Deze twee weken waren 
het moment om te testen of ik uberhaupt iets zou kunnen met zout. Gedurende deze twee weken ontdekte ik dat er zeker 
veel mogelijk is met zout, maar dat ik nog wel veel moest gaan onderzoeken wil ik het echt tot een stevig en consequent 
materiaal krijgen. 

Afstuderen in twee weken

Presentatie afstuderen in twee weken Close-up proefjes Close-up proefje kleuren met koffiedrab



Acht delen zeezout uit de blender + (?) delen maizena + water, halfuur in de oven op 200 graden

Experimentenreeks 2

Ik kwam er al vrij snel achter dat ik een bindmiddel nodig zou hebben. Zonder bindmiddel brokkelt 
het zout erg snel uit elkaar en is het heel fragiel.
Ik heb een experimentenreeks uitgevoerd met meerdere verhoudingen van bindmiddel ten opzichte 
van het zout, waaruit ik kon concluderen dat een deel bindmiddel ten opzichte van acht delen zout 
het stevigst wordt. 

Bevindingen



Hoe kan ik het zout vervormen, bewegen en opbouwen?

Experimentenreeks 3



Experimentenreeks 3



Vooral tijdens mijn derde experimentenreeks begon ik echt verschil te merken in de 
kwaliteit en kreeg ik er meer controle over. De staaltjes kleurden mooi bij, ik kon ze 
steeds beter in een bepaald formaat gieten en ook de stevigheid ging voelbaar omhoog. 
Deze factoren hebben mij doen besluiten om met dit recept als basisrecept verder te 
gaan.

Conclusie





Is het hittebestendig?



Is het brandveilig?

Het materiaal is heel slecht brandbaar. Dit houdt in dat wanneer 
het materiaal in een open vlam wordt gehouden, het geen 
vlam vat. Wanneer de vlam verwijderd wordt, is het materiaal 
zelfdovend.

Ik heb contact opgenomen met een expert van de brandweer in 
Nijmegen. Hij heeft mij doorverwezen naar bovenstaande tabel. 
Na het bestuderen van videobeelden van het experiment hebben 
we kunnen concluderen dat het zeker binnen brandklasse B valt, 
mogelijk zelfs A2. Dit is aanzienlijk hoger dan het niveau waar 
bouwmaterialen in Nederland aan moeten voldoen (minstens 
brandklasse D). 

Bron: www.brandveilig.com



Zonlicht

Experiment 4.2
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De staaltjes zijn ook getest op verkleuring in 
de zon. Hiernaast zie je de staaltjes na een 
minuut in de zon, na een uur en na 24 uur. 
Zoals je ziet zijn de staaltjes niet verkleurd 
en ook de vorm is hetzelfde gebleven.



Is het waterbestendig?



Is het regenbestendig?

Door middel van een plantenspuit heb ik geprobeerd regenval na te bootsen. 
 Het water glijdt redelijk makkelijk van het oppervlak af, maar wordt op den duur wel 
opgenomen door het materiaal. Hierdoor wordt de bovenkant op een gegeven moment een 
beetje plakkerig en voelt ook nat aan. Het materiaal blijft wel intact en valt niet uit elkaar. 
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Droog 1 spray 10 sprays



Is het waterbestendig?

Om de waterbestendigheid van het materiaal te testen, heb 
ik een staaltje in een kommetje met water gelegd. Om de 
zoveel minuten heb ik het staaltje opgetild om te kijken in 
hoeverre de stevigheid veranderd was. 

Na een minuut was er nog vrij weinig te zien, maar na vijf 
minuten was al duidelijk te zien dat de stevigheid van het 
staaltje al erg aan het afnemen was. Wederom begon het 
een beetje plakkerig aan te voelen.
 Na tien minuten begon het staaltje al te buigen en toen ik 
het wilde optillen brokkelde het deel wat ondergedompeld 
was af. Ik heb dit stukje opgetild en zoals je op de laatste 
foto kunt zien was dit een hele papperige, natte structuur 
geworden. 
 Hoe goed het materiaal dus presteerde op de brandbaar-
heidstest, zo slecht deed het op de waterbestendigheidstest. 

Experiment 5.2

1 minuut 5 minuten



10 minuten 10 minuten 10 minuten

Coating

Om het materiaal waterbestendig te krijgen zal er dus 
gebruik gemaakt moeten worden van een waterbestendige 
coating. Deze coating zou dan duurzaam moeten zijn en 
gemaakt zijn van natuurlijke materialen. Ook zou het niet 
ten nadele moeten zijn van de brandveiligheid en esthetiek 
van het materiaal.



Is het hufterproof?



Is het krasbestendig?
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Voor het testen van de krasbestendigheid heb ik gebruik 
gemaakt van een scherp keukenmes. 
Hiermee heb ik het oppervlak zowel bekrast, uitgebikt en 
geprobeerd om het door te snijden. 

Het materiaal is niet geheel krasbestendig. De kracht van het 
materiaal zal niet snel achteruit gaan en zal ook niet snel 
doorgesneden kunnen worden of uit elkaar vallen.
Er is echter wel snel zichtbare schade die esthetisch gezien 
niet ideaal is. Om dit te voorkomen zou een krasbestendige, 
duurzame coating ingezet kunnen worden. 



Het uitbikken van het staaltje



Wanneer is een materiaal stevig?

De term stevigheid is eigenlijk geen term die een materiaal 
kan omschrijven. Stevigheid heeft namelijk geen duidelijke 
betekenis. Er zijn wel een hele hoop eigenschappen waar 
een materiaal aan kan voldoen om gezien te worden als 
stevig en/of betrouwbaar. Er zijn een hele hoop manieren 
om dit te meten, een aantal van de belangrijkste heb ik 
getest. 

Druksterkte

‘Spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder druk-
belasting’ (via: www.encyclo.nl) 

Om de druksterkte te testen, ben ik geleidelijk aan steeds 
zwaardere gewichten op een zoutstaaltje gaan plaatsen.
Dit begon met een kilo (gelijk aan een zak zout), vervolgens 
heb ik dit opgebouwd tot de toren omviel. Dit was na zeven 
zoutzakken, dus zeven kilo. Het zoutstaaltje had nog geen 
enkele vorm van zichtbare schade opgelopen.
 Vervolgens heb ik iemand op het staaltje laten staan (80 
kilo), om zo te testen of dit effect zou hebben op het staalt-
je. Dit had wederom geen enkel zichtbaar effect, waardoor 
ik heb kunnen concluderen dat het staaltje bestend is tegen 
drukbelasting.

Het staaltje met een kilo drukbelasting Het staaltje met 80 kilo drukbelasting



Het staaltje met 80 kilo drukbelasting



Treksterkte

‘Spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder trek-
belasting’ (via: www.encyclo.nl) 

De treksterkte heb ik gemeten door de staaltjes uit elkaar te 
trekken. Het was heel erg afhankelijk van de dikte en massa 
van het staaltje hoe makkelijk ik die uit elkaar kon trekken. 
Zo was er een staaltje die ik in een mum van tijd uit elkaar 
getrokken had, terwijl ik een ander na vijf minuten nog niet 
uit elkaar kreeg. 

Buigsterkte

‘Spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder buig-
belasting’ (via: www.encyclo.nl) 

De buigsterkte van de staaltjes is niet hoog. Ze zullen niet 
meteen breken, maar als je er flink wat kracht op zet krijg je 
ze wel doormidden. 

Trekbelasting Na buigbelasting
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Op basis van deze experimenten kan ik concluderen dat het zout heel goed presteert onder drukbelasting. Dit betekent 
dat het goed gebruikt zou kunnen worden voor drukbelastingconstructies zoals bogen, koepels en gewelven. 
Onder trekbelasting en drukbelasting presteert het zout ondermaats of te onregelmatig om functioneel ingezet te kunnen 
worden.

Conclusie





Om zo veel mogelijk kwaliteiten van het materiaal te 
onderzoeken, heb ik ook getest of het zout kleurbaar is. Ik 
heb hiervoor uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen, zoals specerijen en GFT-afval. 
Ik was verbaasd over hoe goed het zout de kleuren opnam. 
Ik had verwacht dat de kleuren lichtjes terug te zien zouden 
zijn, meer als een soort waas. Zoals je kan zien, zijn de 
kleuren echter juist fel en krachtig. 

Ik heb voor het  kleuren steeds een van de elementen 
vervangen voor het kleurelement. Bij poeders, zoals de 
specerijen, heb ik een deel zout vervangen voor een deel 
kleur. 
 De rode uienschillen heb ik laten weken in water. Dit 
water heb ik vervolgens gebruikt in plaats van het gewone 
kraanwater. 
 Door op deze manier de kleurelementen toe te voegen, 
heeft de sterkte van het materiaal er niet onder geleden (en 
als bonus ruikt het ook nog heel erg lekker).

Is het materiaal kleurbaar?

Van links naar rechts, van boven naar beneden: 
Koffiedrab, fijngemalen peperkorrels, speculaaskruiden, paprika-
poeder, kurkuma, kerriepoeder, roze zout, uienschillen, zeewier 

Ik denk dat dit kleuronderzoek een mooie manier is om te 
laten zien dat het zout heel multifunctioneel ingezet kan 
worden. Zo zou je met de rode kleur van het paprikapoeder 
de kleur van een traditionele baksteen na kunnen bootsen 
en deze vervolgens inzetten tijdens het bouwen van huizen. 

Toepassing





Na het zien van de resultaten tijdens het kleuronderzoek 
was ik erg benieuwd of ik ook structuren na kon bootsen in 
het materiaal. Ik heb een staaltje, gekleurd met koffiedrab, 
in de oven gelegd en vervolgens halverwege (toen het nog 
niet helemaal droog was) uit de oven gehaald. Ik heb de 
bovenkant eraf gesneden en het staaltje weer terug in de 
oven gedaan. Hierdoor krijg je deze bijzondere structuur, 
die erg lijkt op dat van graniet. 

Is het mogelijk om structuur na te bootsen?

Close-up van het met koffiedrab gekleurde staaltje
Bron: granieten aanrechtblad,123impregneer. 

www.123impregneer.nl

Ik vind dat deze resultaten wederom laten zien hoe 
veelzijdig zout als bouwmateriaal kan zijn. Hoe gaaf zou 
het zijn als we straks aanrechtbladen of badkamertegels van 
afvalzout in onze huizen zouden kunnen hebben?

Toepassing





Naast deze vorige experimenten wil ik echter ook bena-
drukken dat het zout in zijn originele vorm ook erg mooi 
kan zijn. Zo heeft het een bijna kristal-achtig effect als het 
zonlicht op het oppervlak schijnt. Het lijkt dan bijna alsof er 
allemaal kleine diamantjes in verscholen zitten. 
 Ook kwam ik er tijdens mijn experimenten met zonlicht 
achter dat het materiaal heel lichtjes zonlicht doorlaat. 
Dit zorgt voor een warme gloed en bijzondere 
schaduwpatronen in het materiaal. 

Laat het materiaal licht door?

Deze techniek zou heel goed toegepast kunnen worden bij 
lampen of muren waar veel zonlicht op valt. Hoe magisch 
zou het zijn als je een muur hebt die, naarmate het zonlicht 
verandert, steeds andere patronen laat zien? 

Toepassing



 conclusie



Resultaten

Ik ben heel erg tevreden met de resultaten van dit 
onderzoek. Ik vind dat ik in korte tijd veel te weten ben 
gekomen over afvalzout en de mogelijkheid om dit in te 
zetten als bouwmateriaal. Met de dingen die ik onderzocht 
heb denk ik dat ik al een sterke basis heb om 
 Vooral de resultaten van de brandveiligheidstest en de 
drukbelasting waren veel beter dan ik had verwacht. 
 Ook ben ik heel erg blij dat ik het bedrijf NEOM heb 
gevonden. Ik denk dat zij de ideale partner kunnen zijn en 
ook geinteresseerd zouden zijn om dit project over te 
nemen. Ik ben hiervoor druk bezig met het leggen van 
contact. 

Ik heb het gevoel dat ik met dit project een eerste stap heb 
kunnen zetten om het probleem van afvalzout bij ontziltings-
installaties op te kunnen lossen. Ik ga er dan ook stinkend 
hard mijn best voor doen om dit project tot realiteit te 
brengen. 

Het afvalzout van ontziltingsinstallaties zou ingezet kunnen 
worden als bouwmateriaal. Hiervoor wordt het afvalzout 
fijngemalen, gemixt met het bindmiddel maizena en water 
en vervolgens afgebakken in een oven. Op deze manier 
kunnen er platen of bouwstenen van het afvalzout gemaakt 
worden. Deze bouwstenen kunnen het beste toegepast 
worden in constructies met drukbelasting zoals bogen, 
koepels en gewelven.
 Het materiaal is brandveilig, maar voor waterbestendigheid 
zal er een coating ontwikkeld moeten worden. 
 Ook is het materiaal kleurbaar, kan er een structuur of 
print in gemaakt worden en heeft lichtinval een mooi effect. 
Hiermee is het materiaal personaliseerbaar en kan het op 
meerdere manieren gebruikt worden.

Conclusie

‘Hoe zou afvalzout van ontziltingsinstallaties een nieuwe 
functie kunnen krijgen?’



Over Lotte
Over de ontwerper
Lotte Meeuse wordt op 26 November 2000 geboren in 
Nijmegen. Hier groeit ze op samen met haar ouders en 
zusje Meike. Al van jongs af aan reizen ze met het gezin de 
wereld over. Tijdens deze reizen leert ze veel over armoede, 
ongelijkheid en klimaatverandering. 

Na haar middelbare school, waarop ze tweetalig onderwijs 
heeft gevolgd, besluit Lotte om een tussenjaar te nemen en 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Hiervoor reist ze af naar 
Tanzania, waar ze gedurende twee maanden engelse les geeft 
aan de kinderen van de Maasai stam. Tijdens deze reis komt 
ze erachter waar haar passie ligt: de wereld een beetje beter 
maken. 

Vervolgens wordt ze toegelaten aan de AKV st. Joost in 
‘s-Hertogenbosch. Na een moeilijk eerste jaar begint ze echt 
haar draai te vinden op de afdeling grafisch- en ruimtelijk 
ontwerp (later New Design & Attitudes). Deze afdeling biedt 
haar de ruimte om haar passie kwijt te kunnen, die tijdens 
de studie steeds meer is gaan vormen in de richting van 
klimaatverandering en duurzaamheid. Tijdens haar hele studie 
vormen deze thema’s de rode draad door al haar projecten.

Na deze studie is het tijd voor een volgende stap: de pre-master 
en master architectuur in Amsterdam. Met deze studie hoopt ze 
haar passie nog meer kwijt te kunnen en ook funcitoneel in te 
kunnen zetten. Het liefst in het buitenland, bijvoorbeeld weer in 
Tanzania. 

Contact
Website: www.lottemeeuse.com
Instagram: @lottemeeuse
Telefoonnummer: +31623560129
E-mail: lottemeeuse@gmail.com



Door het verdwijnen van het leefgebied en het steeds droger en 
warmer worden van de wereld, was het uitsterven bijna niet te 
vermijden. Vooral niet voor landen als Botswana, die niet het 
geld of de technologische kennis hebben om klimaatverandering 
tegen te gaan.
 Vanaf dit moment heb ik besloten om duurzaamheid mijn focus 
te maken. Zowel op persoonlijk vlak, als ontwerper. Ik probeer 
met elk project dat ik maak een positieve impact te hebben op 
klimaatverande-
ring en toeschouwers te motiveren om zelf ook aan de slag te 
gaan. We moeten niet wachten totdat anderen het voor ons 
gaan oplossen. Als wij nog lang van deze mooie wereld willen 
blijven genieten, moeten we nu tot actie overgaan. 

Doe jij mee?

Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik altijd bezig ben 
geweest met duurzaamheid. Als klein meisje was ik al bezig met 
afval scheiden, biologisch en veel vegetarisch eten. Ook tijdens 
de reizen die ik met mijn ouders en zusje maakte, leerde ik veel 
over dit onderwerp. Mijn ouders vertelden ons tijdens deze 
reizen over verschillende talen, culturen en eten, maar ook over 
armoede, overstromingen, bedreigde diersoorten en bosbran-
den. Ik weet dat ik dit toen al heel erg en eng vond, ook al leek 
het toen nog ver weg. Nu komt het steeds dichterbij.
 Ik weet nog precies het moment dat ik mij realiseerde dat ik iets 
tegen klimaatverandering moest gaan doen. Hiervoor moeten 
we even terug in de tijd, naar Botswana in 2015. Hier was ik 
een aantal weken aan het rondreizen. Botswana is een van de 
meest geweldige landen als het aankomt op het zien van wilde 
dieren. Er gaat bijna geen uur voorbij zonder dat je een olifant, 
zebra of impala hebt gezien. Maar er zijn ook dieren die je 
minder snel ziet, zoals neushoorns. De eerste keer dat ik een 
neushoorn zag, was zo spectaculair. Het was zonsondergang, 
de lucht was een mix van roze en oranje en hij kwam naar een 
watertje om te drin-ken. Die beesten zijn zo magisch: ze lijken 
nog heel prehistorisch en hebben wat weg van dinosaurussen. 
Ik kon mijn ogen bijna niet geloven en ik denk dat ik wel een 
halfuur heb staan kijken. 

Terug naar 20 maart 2018. Ik was een spelletje aan het spelen 
op mijn telefoon, toen ik een pushmelding kreeg van de NOS. 
Ik klikte erop en las: ‘Laatste noordelijke witte neushoornmannt-
je ter wereld dood’. De emotie die ik toen voelde was zó over-
weldigend. Ik dacht gelijk terug aan het moment dat ik voor het 
eerst die witte neushoorn had gezien. Hoe kan het nou dat die 
niet meer bestaat? En waarom doet niemand daar wat aan?
 Nu begrijp ik dat dit niet zo makkelijk te voorkomen was en dat 
het uitsterven van dieren onderdeel is van een veel groter prob-
leem: klimaatverandering.

14 Augustus 2015, Botswana

Motivatie



Jaar 1

Duurzaamheid tijdens mijn studie

Installatie
Een installatie om het 
afvalgebruik (van een 
gezin van vier per-
sonen) in een maand 
te laten zien.

Veganisme
Een activistische 
campagne om mensen 
te overtuigen 
veganistisch te eten en 
hiermee het klimaat te 
redden.

Jaar 2

NimmAfval
Een oplossing voor 
het vele plastic afval 
tijdens de vierdaagse- 
feesten in Nijmegen.

Minor
Brief aan de Aarde
Een website waarop 
mensen persoonlijke 
brieven kunnen sturen 
aan de aarde met 
betrekking tot klimaat-
verandering. 

Jaar 1



Project Plastic
Een project waarin 
samen met de buurt-
bewoners vlaggetjes 
worden gemaakt van 
het plastic afval van 
de buurt. 

Een van mijn favoriete 
projecten!

Jaar 3
Krukje van Plastik
Een krukje compleet 
gemaakt van afval: 
plastic doppen en 
oude bezemstelen.

Stage

EKP-stage
Een stageopdracht 
van SDK-vastgoed 
waarin wij als Studio 
Folly een folly hebben 
ontworpen voor het 
nieuwe EKP gebied. 
Deze wordt geheel 
van afvalplastic ge-
maakt.

Jaar 3

Jaar 4
Hypersaline
Mijn afstudeerproject 
waarin ik een duur-
zaam bouwmateriaal 
ontwikkel op basis 
van het afvalzout van 
ontziltingsinstallaties.
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