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Ik geloof zeer sterk in het motto “think global, act 
local”, en het opwaarderen van lokaal vakmanschap, 
dus besloot om volgende vakmensen samen te 
brengen: Steven Gauwberg, een gepassioneerde 
meubelmaker, houtbewerker en bezieler van
Houtentiek, en Benjamin Thys, één van de drijvende
krachten achter Thys Hout. In de vele gesprekken  
die ik had met hen, werd het snel duidelijk dat we 
dezelfde visie deelden. De gigantische hoeveelheid
aan speci�eke vakkennis van beide heren maakte  
het mogelijk om tot een prachtig eindresultaat te 
komen.

We verzamelden de overschotten van gedroogde eik, 
die ontstond door in een eerdere stap in het proces 
de schuine randen van de planken af te zagen. 
Daarna werden deze ontdaan van het zachtere 

De familie van objecten bestaat uit verschillende 
elementen die alleen maar vooral in samenspel 
geplaatst kunnen worden. Vandaag als snijplanken 
en salontafels, maar morgen ook als eettafels, op 
maat van de eindgebruiker. De vormentaal en 
samenstelling van de elementen, maakt het mogelijk 
om verschillende afmetingen te voorzien. Aangezien 
ik zo onder de indruk was van het lijnenspel en het 
resultaat, moest ik een onderstel bedenken dat bijna 
onzichtbaar zou zijn en zeker de aandacht niet zou 
weghalen van het houtwerk. Ik combineerde het 
hout met grote transparante buizen van borosilicaat-
glas (in de prototypes acrylaat), een contrasterende 
en gedurfde combinatie van stevige en robuuste 
materialen die deel uitmaken van mijn vormentaal. 
Het transparante onderstel zorgt ervoor dat de 
massieve planken lijkt te zweven.

FREDERIK DELBART DESIGN STUDIO

Van reststroom en restvorm naar high-end design.

“Op zich was alles er al, als ontwerper bracht ik het enkel samen.“

Frederik Delbart’s studio is actief in verschillende 
domeinen; zoals productontwerp, strategie, innovatie, 
change management, consultancy en creative direction. 
Als creative director en strategisch consultant voor 
verschillende Belgische bedrijven, helpt hij zijn klanten 
en hun merken op weg naar een gezondere toekomst, 
zowel voor het bedrijf, de maatschappij, onze planeet 
en haar gebruikers. 

“Sinds het begin van mijn carrière als ontwerper draag 
ik duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit door steeds 
kritisch te kijken naar de materialen en technieken 
die er gebruikt worden bij ontwerpen, maar ook door 
de vraag te stellen of het nieuwe product meerwaarde 
biedt zonder schade te berokkenen aan de planeet. 

We hebben geen planeet B. Als ontwerpers 
maken we deel uit van de eerste schakels van het 
productontwikkelingsproces en is het onze taak 
om bedrijven te ondersteunen naar een duurzame 
toekomst.”

Het werk van Frederik Delbart kreeg internationale 
erkenning en zijn werk behoort tot de vaste collecties 
van oa. het Design Museum Gent, Museum Boymans 
van Beuningen, CID Grand Hornu en wordt op 
internationale beurzen en platformen getoond. 
Frederik Delbart werd in 2018 verkozen als “Designer 
of the year” door Biennale Interieur, Knack Weekend 
LeVif, Designmuseum Gent en CID Grand Hornu. 

Als ontwerper vind ik het ontzettend boeiend 
om werkplaatsen te bezoeken en vakmensen te 
ontmoeten die gepassioneerd zijn door hun stiel en
materiaal. Tijdens het gezamenlijk bezoek aan Thys 
Hout in Kapellen, werd ik verrast door de brute 
schoonheid van opeengestapeld massief eikenhout. 
Aan de ene kant, prachtige lange planken wachtend 
op de verkoop aan de gespecialiseerde handel, zoals 
scheepsbouwers, meubel- en trappenmakers. Aan 
de andere kant de strak geordende paletten met 
afvalhout, klaar voor verkoop aan dumpingprijzen 
met brandhout als laatste halte.

Uit plaatsen als deze, waar functie, e�ciëntie en
kennis overheersen, haal ik inspiratie en energie. 
Door het fotograferen van de stapels van afvalhout 
en het bijsnijden van deze foto’s ontdekte ik 
structuren waarmee ik iets wilde doen. Ik wilde 
deze imperfecte, maar zorgzaam geordende 
structuren van reststromen tot de aandacht brengen 
en aantonen dat een reststroom enkel afval wordt 
van zodra iemand dit beslist. Het is ook mogelijk 
om met die reststroom een andere weg in te slaan. 
Mijn doel werd de abstracte puurheid en complexe 
eenvoud van deze composities te bewaren en deze 
samen te brengen met de massieve vormentaal van 
een slagersblok of een eettafel in belgische eik naar 
een soort van “oerobject” dat zo degelijk in elkaar zit 
dat het de tand des tijds met gemak kan doorstaan.

spinthout, de verduurde schors; afgeschuurd en 
opnieuw aan elkaar verlijmd. Voor de collectie 
“THE EDGES OF THE TREE”, gebruikten we enkel 
de kleinste stukjes en vond ik het boeiend om qua 
vormentaal en opbouw helemaal terug te keren naar 
de ronde stam, en alle stappen van de verzaging van 
boom tot plank in omgekeerde volgorde af te gaan. 
Het eindresultaat komt tot stand door het opnieuw 
verzamelen van al deze rechte en schuine zijdes en 
ze als een slagersblok, met de kopse kant als boven- 
en onderzijde, te verlijmen. Voor het ander model, 
genaamd “THE WHIMSICAL TREE ”, gebruikte 
ik langere stukken en legde hen langs elkaar zoals
ze gestapeld worden en blijft de “imperfecte” zijde 
zichtbaar aan de onderkant. Elk object is uniek en 
vraagt veel aandacht en geduld van de vakman.

Ik hoop dat deze familie van ontwerpen mensen 
doet inzien dat reststromen geen afval hoeven te zijn 
en voor hoogwaardige en tijdloze objecten gebruikt 
kunnen worden. Deze reststroom van eikenhout is een 
materiaal dat een eindeloze intrinsieke schoonheid 
en immense structurele sterkte bevat. Deze objecten 
worden verhalen op zich, met een ontwerp dat om 
uitleg vraagt en een gespreksonderwerp op zich 
wordt, met duurzaamheid en circulariteit als basis. 
Met deze objecten zouden we de voornaamste
bronnen van reststromen bij Thys Hout een nieuw
leven en een signi�cante meerwarde kunnen geven, 
en héél misschien zelfs de waarde van de ‘normale’ 
materialen doen overstijgen.
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