COLLECTIEF UTILISE.OBJECTS
Giel Dedeurwaerder & Brent Neve i.s.m. BOS+, HoutInfoBois, VlaanderenCirculair en FlandersDC

UTILISE.OBJECT S
collectief Giel Dedeurwaerder & Brent Neve

De wegen van Giel en Brent komen door bepaalde patronen samen.
Startende van enkele testcases tot nu, een effectief collectief van 2 designers om
met trots mee naar buiten te komen. De eerste maanden bleek al duidelijk dat hun
competenties, doelstellingen en engagement op dezelfde golflengte lagen en de
grote lijnen werden uitgezet.
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 filosofie, Deense ideologie, materialen en proporties.
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CO-HOUT hoofdactiviteiten

verkennende fase

1.
“ V I N D JE E E N N I E U W E L O K A L E M A R K
T VOOR MIJN PO PU L IER EN
Z O D A T IK N I E T M E E R M O E T S H I P P E N NA A R
I N D I A D AN STA IK HIER
O NMI D D EL I J K VOOR OPEN! “

Wim Colement, Cohout

2.
B I O D I V E R S I T E I T ME T R E S TST R O ME N
WA A R E E N T W E E L E D I G R E S U L T A A T
U I T K O M T V O O R Z O WE L P U B L I E K E
RU I M T E S EN DE PAR TC U L I E R E T U I N E N .

Uitdaging

NEGATIEVE
CONN OTATIE
- plantage beeld - onnatuurlijk bosgevoel - artificiële indruk
- alleen goedkope toepassingen:
- verpakking
- MPX
- voedingswaren
- papier
- lucifers
- ...
- zacht en wollig oppervlak
- laagste duurzaamheidsklasse
- weinig karakter
- gevoelig voor schimmels
- voelt goedkoop aan
- ...

1.

materiaal impressie

1 x EIK

kaprijke eik t.o.v. populieren

4x P O P U L I E R

RESEARC H
Interview Joris van Acker - WOODLAB uGent:
- rubberwood is de tropische variant
- goede gezondheidseigenschappen
- Britse traditie in timmerwerk & meubelen
- Lagere klasse - eik schildering op populier
- flex in fineer voor caravan sector
- Italiaans design - gekleurde fineer lagen
- populier en keramiek onderzoeken
- Universitair onderzoek Iran mineralen in populier
- Houtskeletbouw sector al 1/5 in België ?
- ...
Desk research:
- Nederland en Noord- Frankrijk - populier meer ingeburgerd
klompen, peppelhout, multiplex ...
- Papers vanuit industrie, universiteiten, instanties ...
- Geschiedenis en zijn gebruik - middeleeuwse constructies
- ...
Atelier research:
- Onderzoeken en aanvoelen populier verwerking
- Populier kwaliteiten combineren
- Kleuren van populier
- ...

onderzoeksfase

walsen van populier

densificeren van populier

O P P E R V L AK TE

VERHARDEN

Er werd een gecombineerde hygro-thermo-mechanische techniek toegepast voor de verdichting van
populierenhout in plaats van alleen een behandeling.
Voor de behandeling werden blokken populierenhout eerst behandeld, hygrothermisch behandeld bij
temperaturen van 130, 150 en 170°C gedurende een wachttijd van 20, 40 minuten.
Daarna werd het verdichtingsproces uitgevoerd onder een hete pers
(temperatuur 160°C gedurende 20 minuten). Voor de verdichting werd de compressie ingesteld op 40 en 60 %
op basis van de begindikte (radiale richting) van de blokken.
Uit de resultaten bleek dat de houteigenschappen werden verbeterd door de gecombineerde hygrothermo-mechanische behandeling. Volgens de resultaten werd de houtdichtheid aanzienlijk verhoogd
door de gecombineerde hygro-thermo-mechanische behandeling.
De behandeling verbeterde de dimensionale stabiliteit van de verdichte monsters. Er werd ook vastgesteld dat de
gecombineerde hygro-thermo-mechanische behandeling de mechanische eigenschappen aanzien- lijk kon
verbeteren en ook de terugvering in het verdichte populierenhout kon verminderen.
research: Effects of densification on untreated and nano-aluminum-oxide impregnated poplar wood

onderbouwing

KLEUREN
Moderne veredeling van populiersoorten resulteerd in
kwalitatieve erfelijke eigenschappen en maakt daar nieuwe
variëteiten van die een homogenere massa opleveren.
-

Populieren canvas in de schilderkunst
Lagere klasse - eik schildering op populier
Spinthout is meestal niet te onderscheiden van kernhout
Goede oppervlaktebehandeling
Veel gebruikt in speelgoed & huishoudelijke gelakte producten

- Gelijkmatig oppervlak kan serene afwerking geven
- Yellow poplar principe met dekkende coatings
- Voorgelakte versies aanbieden, MPX / blokplaat
- ...

karakteristieken kleuren populier

sample water beitsen van populier

opportuniteiten:
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CON CEPT
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O P T I M A L E R GE BR U I K E N BINNE N
DE CONS TR U C T I E EN I N T E R I E U R S E CT OR ?

A
B
A

B - KWALITEIT
De tussenlaag bestaat uit mindere kwaliteit.
Knoesten, trekhout, verkleuringen, enz. zelfs stukken met tekenen van schimmels kunnen erin
verwerkt worden. Dit zou betekenen dat men in deze productcategorie populierenhout veel
efficiënter zou kunnen gebruiken.

basis cross laminated timber
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F
A - KWALITEIT
We kunnen beginnen met de productie van de buitenlagen op een industriële schaaflijn met het
verdichtingsproces onmiddellijk geïntegreerd. Daartoe hebben wij contact opgenomen met
enkele industriële partners om na te gaan of dit mogelijk zou zijn. Het zogenaamde wollige oppervlak van geschaafd
populierenhout is niet van toepassing omdat het mogelijk is dat deze soorten niet meer worden aangeplant.

industriële implementatie

MARK T

PO T E N T I E E L

middenlaag met minderwaardige ( middenstam )
delen. Zo worden de kruislagen opgebouwd.
Momenteel is de middenstam een moeilijk te verkopen deel.
CLT + verdichting van het oppervlak:
De 2 buitenste lagen verharden en verder onderzoeken of
dit een positief effect heeft op het wollige oppervlak.
CLT + verdichting + kleuring van het oppervlak:
waardevolle, authentieke techniek die kan toegepast worden op
populierenhout.
Marktwaarde:
- meubelplaten zoals Tilly uit lokale, snelgroeiende houtsoort.
- markt CLT populier + diversificatie van de CLT markt
- CLT-stenen, verdichting vloeren ...
- concurreren met CLT gespijkerd of verlijmd in vuren en grenen,
snelgroeiende populier kan weerwoord bieden tegen overheersende
noorderlijke houtsoorten.
- Masieve wanden pre-painted voor directe interieurtoepassingen
- Parketmogelijkheden, veelzijdige toepassingsmogelijkheden
- Dakconstructie door verbetering mechanische eigenschappen
- ...

van concept naar toepassingen

2.
B I O D I V E R S I T E I T M E T R E S TST R O M E N
WA A R E E N T W E E L E D I G R E S U L T A A T
U I T K OMT VOOR ZOWEL PUBLIEKE
RU I M T E S EN DE PAR TC U L I E R E T U I N E N .

Uitdaging

BIODIVERSITEIT
Onze doelstelling is tweeledig:
1.Er is een direct resultaat omdat we objecten gaan ontwerpen die dienst doen
als habitat of voedingsbodem en we zullen een bepaalde biodiversiteit
aantrekken met deze prodcten.
2. Er is een indirect resultaat, een sensibiliseerde rol;
een breder publiek kennismaken laten maken met de biodiversiteitswaarden van dood hout, wijzen op het belang en de vereisten van
verschillende soorten dood hout:
verschillende boomsoorten, verschillende dimensies, liggend en staand dood
hout, maar ook het belang van oude, aftakelende, holle bomen.
Gemeenten worden aangespoord om ruimte te voorzien voor bomen die oud
mogen worden en om nieuwe bomen aan te planten zodat er ook op heel lange
termijn dood hout (de juiste habitat/voedingsbodem voor bepaalde soorten)
voorradig zal zijn. Door te werken met reststromen wordt er ook gesensibiliseerd
over het belang van een circulaire economie.
De natuurlijke kringloop kan zich terug sluiten.

project: biodiversiteit in publieke ruimte en particuliere tuinen met houtresten

2.

PAR TNER
Een belangrijk biodiversiteitsaspect dat gelinkt is aan natuurlijke bossen, is de
grote hoeveelheid dood hout. Dood hout brengt onder meer nestgelegenheid
voor vogels en bijen, voeding voor paddenstoelen en kevers of
overwinteringsplekken voor zoogdieren, reptielen en vlinders.
Het beheer in bestaande bossen evolueert alvast in de goede richting, maar
buiten deze bossen liggen nog heel wat opportuniteiten om de
biodiversiteit gelinkt aan dood hout te herstellen en versterken.
We zien dat deze biodiversiteit grotendeels ontbreekt in nieuwe
bossen, in stedelijke landschappen en private tuinen.
Voor dit project hebben we een partner nodig over de volledige lijn,
BOS+ is hierbij onze ideale partner!

klimaatbossenfonds - Sponsor Decathlon - Marionetten Kortrijk

TEAM
ForNalab uGent

- Karen De Pauw:
Biodiversity conservation and forest management
- Els Dhiedt:
Biogeochemical processes in forest ecosystems
- Pallieter De Smedt:
Arthropod communities and their ecology
- Stephanie Schelfhout:
Soil biota and interactions with plants

Bos+

- Dries Van der Heyden:
Medewerker Bos+ & boomverzorger
- Pascal Huybrechs
Klimaatbossenfonds
Met deze groep mensen gingen we aan de slag om de objecten naar
functionaliteit te onderbouwen. De ‘Wand’ is al enkele maanden in
testfase en de resultaten zijn hierbij uitstekend.
Voor de ‘Bodem’ module hebben we slechts een 4-tal maanden kunnen
testen maar daaruit kwamen ook de nodige positieve resultaten.
Dit in verschillende tuinen, verschillende locaties ...
Als laatste moeten we model ‘Staand’ nog testen maar dit is in samenspraak met het team al grondig onderbouwd.
We zijn hen dan ook enorm dankbaar om ons te ondersteunen om niet alleen
esthetische objecten te maken maar ook functioneel verantwoorde producten
voor natuur en mens.

onderbouwingsteam

VER G A N K E L I J K
INS TALL ATIE
VOOR DE P U B L I E K E
RU I M T E

!

STADSB OMEN
STADS VEGE TATIE
Stadsbomen en -vegetatie spelen een belangrijke en soms
onverwachte rol bij de ondersteuning van de menselijke
gezondheid en het welzijn, alsook bij de
matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering.
Parken en stadsbossen behouden en vergroten de
biodiversiteit in steden.
De diversiteit van boomsoorten en de aanwezigheid van
dood hout zijn de sleutelelementen voor een
gediversifieerde flora en fauna
Bijna een vijfde (18%) van de Europese keversoorten die
tot dusver zijn geëvalueerd, wordt met uitsterven bedreigd
als gevolg van de voortdurende achteruitgang van grote,
oude bomen in heel Europa.
bron: Sweco urban insight, climate-action:
building in biodiversity for climate for health

maatschappelijk thema

H I T T E - EIL AND
EFFECT
Nu de wereldbevolking steeds meer verstedelijkt raakt, wordt het behoud van
stedelijke groene ruimten wereldwijd een belangrijk punt op de politieke
agenda. Deze ruimten kunnen de negatieve milieueffecten van verstedelijking verzachten en de kwaliteit van leven
verbeteren.
We vonden een grote variabiliteit tussen tuinen, wat consistent is met het
feit dat de vegetatie in tuinen eerder bepaald wordt door de mens dan
door competitieve of successieprocessen.
Interessant is dat het verschil tussen tuinen en bossen ook zichtbaar was
voor zowel bacteriële als schimmelgemeenschappen, wat wijst op een
associatie tussen boven- en ondergrondse gemeenschappen.
Ook bleek dat tuinen een hoger percentage exotische soorten bevatten,
wat ons tot de conclusie bracht dat inheemse plantensoorten meer nadruk
zouden moeten krijgen in deze ruimten.
Stadsplanners zouden stedelijke ontwikkeling moeten bevorderen door een
ecologisch perspectief in hun beheersplannen op te nemen om de
menselijke gezondheid en de globale milieukwaliteit te verbeteren.
bron: 2017 studie univerisiteit Coimbra
Plant and microbial biodiversity in urban forests and public
gardens: Insights for cities’ sustainable development

onderbouwing

PUBLIEKE

RU I M T E

abstracte benadering

Natuurlijk voorkomen van dood hout gestileerd weergeven in een
stedelijke omgeving. Vertrekkende van een installatie dat zich
doorheen de tijd laat overnemen door de stadse natuur.
i.s.m. BOS+, primaire houtverwerker populier en steden/bedrijven.

vergankelijke installatie
vormtaal integreren
reststromen van populieren
Sensibiliseren rond circulaire economie

verticaal dood hout

Gradient in vochtigheid zorg voor meer diversiteit

horizontaal dood hout

Het continue grondcontact zorgt voor biologische afbraak
een project voor
www.gemeentevoordetoekomst.be
www.klimaatbossenfonds.be

testopstelling D50cm x L15cm populier reststroom

MEER DAN
BOMEN A L L E E N
Geef jouw ruimte een artistiek ontwerp dat het verhaal van natuurlijke
bossen vertelt, een eilandje die robuuste natuur creëert en jouw publieke
gebied klimaatbestendiger maakt.

A. terreinbezoek

Voorstel van mogelijke sites, hierbij letten we op
ecologische waarde & bodemcondities:
1. voldoende bodem + fysiek haalbaar
2. plaats met luchtvervuiling en/of warmteplekken
3. meeste invloed voor stad en zijn burgers
4. veiligheid van de locatie

B. beschrijving site en ontwerp

Praktische aandachtspunten (diepwoelen, bodemonderzoek...)
offertes aanvragen, gedetailleerd plan ...

C. uitwerking communicatie

Communicatie gerelateerd aan het project, infopanelen,
webpagina, Obsidentify...

D. uitvoering werken

Lokale aannemers, interne diensten, sociale maatwerkbedrijven ...
onder leiding van BOS+ en de ontwerpers.

project: realisatie

BEELD A - 0 JAAR

BEELD A - 2,5 JAAR

BASIS

OPB OUW

1. verticale palen

20 x 20cm met een hoogte van +- 3m uit diverse houtsoorten. Deze
komen uit de houtsector waar ze geen meerwaarde bieden buiten
brandhout, hiernaast gaan we ook op zoek naar lokaal gewonnen
bomen door interne diensten/boomverzorgers.
De verticale insnede zal dienst doen om het proces van inrotten te bevorderen.

2. horizontale palen

1.

Eens de natuur in de installatie zijn eigen weg gaat zullen
de palen voeding geven aan de bodem en nestgelegeheid bieden
voor diverse organismen.

3. populieren reststroom

Onze partner heeft maandelijks enorme resten van populier,
het kopshout zorgt voor het vasthouden van vocht (waterretentie)
en daarbij zorgt populier voor een ideale voedingsbodem voor schimmels.
Op bepaalde selectieve plaatsen zullen we populier mengen met
de compostlaag ( 4 ) om op die plaatsen meer adem
te geven aan de grond en sneller een groener beeld te krijgen van
de abstracte installatie.

2.

3.

4. onderlaag

Door het zelf aanbrengen van een onderlaag kunnen we
op iedere ondergrond van start gaan.
Een basis compostlaag zal hier aangebracht worden over
ganse oppervlak.
project: realisatie

4.

BEELD A - 0 JAAR

BEELD A - 2,5 JAAR

K U NS T VOOR NU , MAAT SC H A P P E L I J K G R O E N VOOR O NZ E TO E K O M S T

bron: https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2020-09/ruimtepact_def_web.pdf

WIJ G E V E N NATUUR
L E T T E R L I J K EEN
PL AAT S!

PAR T I C U L I E R E
OBJECTEN
IN E I G E N TUIN !

PAR T I C U L I E R E N
esthetische objecten

een studie in stedelijke context toonde aan dat er minder dood hout wordt
aangetroffen op duurdere gronden. Mogelijks heeft dit te maken met het
esthetische aspect.

producten op hoogte
inzetten op de bestuivers, nestgelegenheid voor solitaire bijen &
overwinteringsplek voor vlinders.

producten op grondniveau

ontwerpen die inzetten op kevers en paddenstoelen.

waarnemingen

aanzetten om de biodiversiteit in kaart te brengen. (ObsIdentify)
Een project i.s.m Bos+, beschutte werkplaatsen & Weltevree

prototype - test werking

WAND

universele bestuivers

omschrijving

Met deze module willen we inzetten op alle vliegende insecten rond
onze woning. Niet het traditionele huisje maar een esthetisch
verantwoord object geschikt voor diverse doelpublieken.
Een ideale rust- en nestplaats voor verschillende bestuivers die
de natuurlijke kringloop in je tuin helpen bevorderen.
Door de bolle achterzijde en schuine onderzijde is een veilige plaats
gegarandeerd waardoor vogels ze niet komen uitpikken.

materiaal

- massief eikenhout
- universeel RVS bevestegingssyteem

afmetingen

- l x b x d: 60 x 20cm x diverse dieptes
*nog zoeken naar optimale vorm & verhouding

bewerkingen
-

korten boolplank
schaven
schuine zijden zagen
boringen voorzien
opschuren
verpakken

werking

Met deze ‘Wand’ module zijn de bestuivers in je tuin enorm tevreden.
Hieronder zien we hommels, solitaire bijen, zweefvliegen,
diverse wespen etc.
Door de lange boringen in de schuine zijdes biedt
dit een extra bescherming maar ook de ingangen via de schorszijde helpt
hier ook bij. In deze massieve blok komt niet direct schimmel voor in de
boringen eerder op de buitenzijde of in scheuren.
Dus een enorm meerwaarde i.v.m. de bestaande insectenhotels
waarvoor ze gekapt hout gebruiken om nieuwe producten mee te
maken.

plaatsing

Voorzie de ophanging op een zonnige plaats.
Ten minste op kniehoogte. Niet op het noorden gericht of onder de
bomen want die locatie vinden ze niet.
Vervangen na 1 à 2 jaar is bij dit object niet nodig maar liever
controleren bij weinig gebruik of een andere locatie niet nuttiger is.

extra

De sleuf aan de achterzijde is voorzien om de spanning in het hout weg
te nemen zodat deze minder snel krom trekt en typische scheuren van
deze toplaag van op bool gezaagde stammen te vermijden.
design door Brent Neve & Giel Dedeurwaerder i.s.m.

BODEM

multifunctionele beschermer

omschrijving

Door zijn vormgevelijke ingrepen voorziet ‘Bodem’ de ideale
bescherming voor diverse organismen waaronder naaktslakken,
pissebedden, mieren, oorwurmen, duizendpoten etc.
Het product bestaat uit 3 verschillende diameters, 20, 25 & 30cm
waardoor ze zowel alleen als in collage een meerwaarde kunnen
bieden in je tuin.

materiaal

- massief eikenhout
- universeel RVS bevestegingssyteem

afmetingen

- diameter 20, 25 & 30cm hoogte divers

bewerkingen
-

korten boolplank
schaven
uitzagen
boringen voorzien
opschuren
verpakken

werking

Door de voorziene gaten samen met de schorszijde aan de onderkant
kunnen tal van insecten deze ‘Bodem’ gebruiken.
In 1 boring kunnen al snel 25 pissebedden zich overdag schuilhouden of
rust vinden, ‘s nachts kunnen ze zich meer verspreiden en is er geengevaar
meer voor vogels. Ditzelfde principe telt voor de naakt- slakken,
duizendpoten, mieren, huismoeders ...

plaatsing

Voor deze rustplaatsen is het dus niet nodig om ze op een drukke plaats
in de tuin te plaatsen, positioneer ze als decoratieve elementen tot max.
10à15cm boven de grond bijvoorbeeld iets dichter bij een haag. Door het
bovenvlak een klein beetje te kantelen heb je nog waterafloop van het
bovenste vlak.
Een andere mooie positionering zou bijvoorbeeld ook dicht bij een
kippenhok zijn als beschermingsplaats overdag en speeltuin bij nacht.

extra

Je kan kinderen of jezelf mee laten observeren wat er allemaal onderaan
het gebeuren is. Hiervoor kan je het object max.1 maal per maand
voorzichtig uithalen en kan je met de obsIdentify app alle organismen
detecteren en zo de diversiteit bijhouden.

design door Brent Neve & Giel Dedeurwaerder i.s.m.

BODEM

STAAND
verschillende invalshoeken

omschrijving

Het object fungeert vrij in de ruimte door
zijn verschillende invalshoeken.
Hiervoor creërden we 3 elegante zijden en
1 schors zijde. Een serene manier om
vlinders, lieveheersbeestjes, kevers etc. een
plaats te geven in je tuin.

materiaal

- massief eikenhout
- universeel galva bevestegingssyteem

afmetingen

- l x b x h: 10 x 10*x 150cm
*kan variëren door schorszijde

bewerkingen
-

schaven
zagen + inzagen
montage
opschuren
verpakken

werking

‘Staand’ is ontworpen als 3de element binnen deze collectie. Hierbij
was het cruciaal om alle soorten reststromen zeker te benutten. Aan
de voorzijde hebben we een repetitie van 3 verticale
lijnen. De 2 sleuven in de balken zijn niet volledig door gezaagd zodat
vlinders, lieveheersbeestjes, wantsen en oorwurmen zich kunnen
nestelen. Aan de andere zijde hebben we pure schors die ideaal is voor
het nestelen van kevers.

plaatsing

De geassembleerde paal kan op diverse plaatsen rond de woning
staan. Als het mogelijk is wat uit een windrijke zone plaatsen en liefst
met de schorszijde naar een haag gericht.
Zo heb je een vlottere werking voor je insecten. De paal is voorzien van
een rvs-voet die ervoor zorgt dat de paal niet rechtstreeks in contact
komt met de grond.

extra

De nachtvlinder en lieveheersbeestjes kunnen wel wat hulp
gebruiken, je kan de sleuven bijvoorbeeld zelf met enkele fijne
takjes op bepaalde hoogtes vullen waardoor ze meer
nestgelegenheid hebben.
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