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WOOD-DESIGN

De ontwerpen staan voor puurheid van materiaal en vorm.
Bij deze bepaling is het essentieel om het nut in verhouding te stellen 
met die puurheid zodat er altijd een functioneel object bekomen wordt. 

Utilise.objects is een noemer waar hun onderzoeken en projecten 
gebundeld worden. Gedreven door de passie voor design focussen ze 
zich op onderzoek, experimenten en constructie. Deze projecten zijn 
voor beiden het resultaat van hun interesse in geschiedenis en evolutie. 
Hierbij koppelen ze inspiratie uit Russische avant-garde kunstenaars, 
Japanse �loso�e, Deense ideologie, materialen en proporties.

De ontwerpen dragen speci�ek bij aan de biodiversiteit binnen 
de meer geürbaniseerde leefwereld zoals parken, tuinen en in onze
dagelijkse context, zonder het aansnijden van nieuwe grondsto�en. 
Er zijn ontzettend veel organismen met het afbraakproces van 
dood hout gemoeid. Het overkoepelende doel van dit project is 
het belang hiervan belichten. De tweeledigheid van dit project is 
het directe resultaat met objecten voor de particuliere tuin en het 
indirecte resultaat met installaties voor steden en gemeenten die 
een sensibiliserende rol aannemen voor de maatschappij.

Met een wand, bodem en staand object bekomt Utilise.objects 
vernieuwende en functionele ontwerpen die elk op hun beurt andere 
diersoorten zullen dienen. 

verschillende perspectieven
een massief eiken weidepaal van 1m50 
hoog die dienst doet voor lieveheersbeestjes,
vlinders, kevers etc.

multifunctionele beschermer

3 verschillende cirkels bekomen 
in je gazon een visuele meerwaarde
en helpen slakken, mieren, pisse-
bedden et. zich te beschermen.

De esthetische en functionele objecten worden in vergankelijke
installaties doorgetrokken waarbij er projectmatig met steden, 
gemeenten & bedrijven aan de slag gegaan wordt. 

Een kunstzinnige, thematische installatie met 
stadsgroen voor de toekomst.

Giel Dedeurwaerder & Brent Neve
collectief utilise.objects

1. OBJECTEN

STAAND

BODEM

WAND

2. INSTALLATIES

Biodiversiteit in bos, 
stad en tuin met resthout

universele bestuivers
niet je traditionele insectenhotel 
maar een pure vorm van 60 x 20cm 
die iedere bestuivers dienst doet.

In beeld van 0 jaar tot 2,5 jaar.


