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In deze nieuwsbrief staat de unieke ontwerpkracht van Nederland centraal. 

Dutch Design is innovatief en probleemoplossend en zit verankerd in de 

Nederlandse cultuur. Wij vertellen je wat nu precies de kracht is van Dutch 

Design en stellen je voor aan een aantal bijzondere designers. 

Wat is Dutch Design 

Je kunt Dutch Design het beste omschrijven als ‘minimalistisch, experimenteel, 

innovatief, onconventioneel en met gevoel voor humor’. Denk bijvoorbeeld aan 

de aparte, maar zeer functionele Rood-blauwe stoel van Gerrit Rietveld. Of de 

knotted chair van Marcel Wanders. Maar Dutch Design gaat verder dan dat. Veel 

verder.   

Meer info: Dutch Design: dit is het (en maakt het zo belangrijk) - 

Holland.com 

De Dutch Design Week 

De Dutch Design Week (DDW) is het grootste design event in Noord-Europa en 

vindt jaarlijks plaats in Eindhoven. Meer dan 2600 ontwerpers tonen hier hun 

werken en concepten aan ruim 350.000 bezoekers. Kom ook een kijkje nemen 

https://www.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/dutch-design/artikel/waarom-dutch-design-in-de-haarvaten-van-onze-cultuur-zit.htm
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/dutch-design/artikel/waarom-dutch-design-in-de-haarvaten-van-onze-cultuur-zit.htm


van 22 t/m 30 oktober en ontdek het designtalent van de toekomst.  

Meer info:Dutch Design Week - Holland.com 

De Wereld van morgen 

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij Dutch Design. Ontwerpers zoeken 

naar manieren om de wereld te helpen en maken daarbij veelvuldig gebruik van 

gerecycled materiaal. Door heel het land kun je creatieve broedplekken vinden 

waar duurzaamheid voorop staat - en wij helpen je deze unieke locaties te 

vinden. 

Meer info: Dutch Design: 5 bijzondere plekken in Nederland - Holland.com 

Terug naar de natuur 

Wat als onze alledaagse producten levend waren? Designer Bob Hendrikx laat 

zich door deze vraag leiden en ontwierp de Living Cocoon: een levende 

doodskist, gemaakt van het wortelnetwerk van paddenstoelen. Volledig 

afbreekbaar, 100% natuur en sinds kort voor iedere Nederlander beschikbaar. 

Meer info: Bob Hendrikx - Holland.com 

Bizar en baanbrekend 

Bij Studio Job staat de waanzin al jaren voorop. Van monsterlijke bananen tot 

reusachtige bronzen voeten, werkelijk niets is te gek voor designer Job Smeets. 

Hij neemt je mee naar een kleurrijke wereld vol unieke en knotsgekke 

ontwerpen.  

Meer info: Studio Job - Holland.com 

‘Als je een auto wil ontwerpen die er mooi uitziet, dan kom je niet per se in 

Nederland uit. Maar als je een auto zoekt die moet rijden op zonne-energie, dan 

bel je de Nederlanders.’  Martijn Paulen, directeur Dutch Design Foundation 

Spelen en bezinnen 

Wie zeker oog voor design heeft, is Ashardeen Sultan. Hij verruilde metropool 

Singapore voor het rustige Eindhoven. Aan de Design Academy studeerde hij af 

met Spelementen. Het project bestaat uit therapeutische bouwelementen voor 

kinderen in asielzoekerscentra.   

Meer info: Ashardeen Sultan - Holland.com 

  

https://www.holland.com/be_nl/toerisme/artikel/dutch-design-week-5.htm
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/dutch-design/artikel/dutch-design-in-het-nederlandse-landschap.htm
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/bring-yourself/bob-hendrikx.htm
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/bring-yourself/studio-job.htm
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/bring-yourself/ashardeen-sultan.htm

