WOOD
DESIGN
Giel Dedeurwaerder & Brent Neve
collectief utilise.objects
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 filosofie, Deense ideologie, materialen en proporties.
Deze interesses kwamen voor hun 2e project binnen WOOD-Design
van pas waarbij de eerste kennismaking met populier werd gelegd.

C

?m

takken

BB

4m

kruin

B

4m

treksterkte
midden stam

4m

onderstam

80cm

A

A

A

?

BB

CONNOTATIE VAN POPULIER
Populier als houtsoort was een verrassing voor het collectief en
daarom gingen ze met een tweede project aan de slag om
de connotatie van deze zogezegd minderwaardige houtsoort te
veranderen. Als we denken aan functionele materialen in design,
architectuur en vakmanschap dan komt populier niet intuïtief in
aanmerking maar de geschiedenis vertelt ons iets anders.
Van middenklasse meubelen tot middeleeuwse constructies …

stamvoet

ONDERZOEK
Populier werd het wit blad om mee aan de slag te gaan. Het collectief
liet zich onderdompelen door informatie van academici, ingenieurs,
industrie en veel literatuur. Daaruit kwamen experimenten die populier
op zijn sterkste eigenschappen ging onderzoeken. Het duo slaagde erin
het oppervlak van populier te densificeren en nieuwe toepassingsgebieden hiervoor te capteren waarin de volledige stamwaarde van een boom
kan verwerkt worden. Hierbij werden ze gedreven om bewijs te vinden
op economische meerwaarde.
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TOEPASSING
Door de implementatie van de oppervlakte-bewerking in doorloop,
tijdens het schaven, kan een bestaande productie dit principe
toepassen bijvoorbeeld in de richting van CLT-panelen in de hout
massiefbouw maar ook voor meerlaagse meubelplaten uit
populier. De houtsoort in deze toestand laat door zijn lokale en
snelgroeiende eigenschap toe om een ideale concurrent te zijn voor
de naaldhout industrie.
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WOOD-DESIGN
Duurzaam design met houtige nevenproducten: een perfecte match
www.duurzaamdesign.be

#wooddesign

#duurzaamdesign
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