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Creatief met
kringloopspullen
oMRIn eSTAFeTTe oPenDe AFGeLoPen oKToBeR onDeR GRoTe BeLAnGSTeLLInG De DeURen VAn De
ReCYCLe BoULeVARD, AAn De VoLTASTRAAT In De LeeUwARDeR wIJK De ZweTTe. DeZe MAAnD ZwAAIT DAAR De
eeRSTe LICHTInG STAGIAIRS AF VAn

D’DRIVe, De SCHooL VooR CReATIeVe InDUSTRIe en PeDAGoGISCH weRK VAn

RoC FRIeSLAnD CoLLeGe. ZeS STUDenTen VAn De oPLeIDInG DeSIGn, AMBACHT & MoDe HeBBen ZICH HeT
AFGeLoPen HALFJAAR InTenSIeF BeZIGGeHoUDen MeT De STYLInG VAn DeZe IMPoSAnTe KRInGLooPwInKeL-PLUS.

De RUIMTe ACHTeR De DooR Hen InGeRICHTe wInKeLVLoeR, een VooRMALIGe LooDS wAARIn ToT VooR KoRT
een MeUBeLBoULeVARD HUISDe, BIeDT PLAATS AAn KAnTooRTJeS, VeRGADeRKAMeRS en DRIe LeSLoKALen DIe

FRIeSLAnD CoLLeGe VAn oMRIn HUURT. ooK De InRICHTInG HIeRVAn weRD DeeLS VeRZoRGD
DooR De STAGIAIRS VAn

De samenwerking tussen Estafette en
Friesland College begon met een school
opdracht voor de eerstejaars studenten
van de opleiding Creatief Vakman:
duik in de magazijnen van Estafette en
fabriceer een lamp van spullen en
materialen die je daar vindt, en die
anders waarschijnlijk in de afvalcontainer
zouden belanden. Het resultaat hangt
nu in speciale expositiehoek. Sjoerd
Seldenrust, winkelmanager van de
Recycle Boulevard: “Die lampen zijn
geproduceerd in de werkplaatsen van het
Friesland College. Het kwam helemaal
vanuit hen. Maar wij wilden ze graag
tentoonstellen, zodat mensen zien: hé, ik
hoef niet meteen iets weg te gooien wat
ik niet meer gebruik, er kan nog iets
moois van worden gemaakt.”

Statushouders
Inmiddels fungeert de Recycle
Boulevard ook als leerwerkplek. Eén
groep studenten volgt op maandag en
woensdag klassikale lessen en loopt op
dinsdag en donderdag kennismakings
stage, een tweede groep draait precies
het tegenovergestelde schema. Beide
zijn onderdeel van de Entreeopleiding.
De ene klas doet Handel en logistiek,
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D’DRIVe.

de andere is een klas met statushouders
– op dit moment veelal Eritreeërs die
een verblijfstitel hebben en die zodoen
de hier een opleiding mogen volgen.
Het is de bedoeling dat ze na afloop
doorstromen naar een vervolgtraject in
een vakgebied dat ze ligt.

reparatiewerkplaats en de ateliers in de
winkel aan te sturen. Die leermeester
treedt ook op als vakinhoudelijk begelei
der van de vrijwilligers van de Voltastraat
en, heel belangrijk, als stagebegeleider
van de studenten van de diverse oplei
dingen die in de werkplaatsen bezig zijn.

“Het doel? Geen
afval meer naar de
stort hoeven
brengen”

De zes stagiaires die het spits afbeten,
allemaal niveau 2 en niveau 4studenten
van de richtingen Medewerker Product
presentatie, Styling Design en Creatief
Vakman, waren twintig weken lang,

Leerlocatie
Seldenrust is een man met een missie.
“Wij zijn hier voortdurend bezig met
het zoeken naar slimme en creatieve
manieren om de spullen die hier bin
nenkomen, aantrekkelijk te presenteren
zodat iemand anders ze weer wil heb
ben en wij ze niet hoeven weg te gooi
en. Ons uiteindelijke doel is: geen afval
meer naar de stort hoeven brengen.” Hij
heeft lang gezocht naar een geschikte
Leermeester Circulaire Werkplaatsen om
achter de schermen de timmerfabriek,
technische dienst, fietsenwerkplaats,

Sjoerd Seldenrust, winkelmanager
van de Recycle Boulevard.
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vier dagen per week op de Voltastraat
aanwezig om hun talenten te botvieren.
Zo verzorgden ze, aan de hand van
moodboards, van tien ruimtes de aan
kleding en decoraties met spullen uit het
magazijn. Alles wat ze daar aantroffen
mochten ze gebruiken om tien stijl
kamers te maken. Bijvoorbeeld een
‘industriële’ zithoek, een retro-woon
kamer, een kinderhoek en een kerst
markt. Creativiteit werd gecombineerd
met praktisch inzicht. Welke woontrends
heersen er, wat is momenteel in?
Uiteraard moest optimaal gebruik wor
den gemaakt van het Estafettemagazijn.
Wat kan worden opgeknapt, welke nieu
we toepassingen kunnen er bedacht
worden voor al dat afgedankte huisraad?
Zo ontstonden tien strakke recycleshow
rooms waarin alles te koop was, van de
wanddecoratie tot het tijdschriftenkrukje.

‘Het lijkt wel de IKEA’
De waardering voor hun werk bleek
meteen op de openingsdag van de kring
loopboulevard. Hebberige klanten
troonden armenvol spullen mee naar de
uitgang. Ook de lange, feestelijk gedekte
tafels uit de kerstmarkt werden meteen
geplunderd. Mensen stonden soms wel
drie kwartier geduldig te wachten voor
de kassa om de voorwerpen af te reke
nen die in de presentaties zorgvuldig bij
elkaar waren gebracht. Van één ruimte
die perfect gestyled was tot een moder
ne en toch warme woonkamer bleef al
gauw niet veel meer over dan een
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okergele achterwand met niet-bijpassen
de meubels. De aanvankelijke inrichting,
die bij de opening een bewonderende
klant deed verzuchten: ‘Het lijkt hier
wel de IKEA!’, werd binnen enkele
dagen geheel ‘uitverkocht’.
Seldenrust lacht: “Bijna alles is inder
daad alweer weg. Mensen vinden het
mooi en willen het allemaal heel graag
mee naar huis nemen. Dat was precies
de bedoeling, maar het is ook jammer.
Het gaat er waarschijnlijk nooit meer zo
perfect uitzien als in het begin. De
stagiaires kregen het druk met een
andere opdracht, namelijk de styling van
de kantoren en lesruimtes. Het opvullen
van leeggekomen plekken, planken en
hoeken in de stijlkamers wordt daarom
nu voornamelijk gedaan door de vaste
vrijwilligers van Estafette. “Daarvan
hebben we er hier zo’n honderd tot
honderdtwintig”, rekent Seldenrust voor.
“Die hebben natuurlijk niet allemaal
dezelfde kijk op interieurinrichting als
deze zes studenten.”

veranderde in een bijzettafeltje en
duizenden puzzelstukjes werden met
engelengeduld hergebruikt als coating
van een kronkelige boomtak, die nu het
vensterraam van de kinderhoek siert.

kasten. Want die verkopen we verschrik
kelijk slecht, mensen willen het niet
meer hebben. Wat kunnen we ermee
doen? Want ik wil ze niet meer de
afvalpers in gooien.”

Een succesnummer bleek het vinden van
een nieuwe bestemming voor de vele
oude lp’s die met regelmaat bij Estafette
worden afgeleverd en die veelal in de
afvalcontainer belanden. De studenten
van D’Drive gingen experimenteren en
ontdekten dat een langspeelplaat er niet
alleen leuk uitziet als nieuwe zitting voor
een oud krukje, maar met behulp van
een verfstripper ook in een handomdraai
is te transformeren in een stijlvol gewelfd
fruitschaaltje of pennenbakje voor op
tafel. Of, omgedraaid, als lampenkap
erboven – het gaatje voor het snoer zit
er al in. Ze liggen voor een paar euro als
kassakoopje bij de uitgang.

Seldenrust vervolgt: “Bij de opleiding
bedachten ze toen: we kunnen er tafels
van maken. Ik heb vervolgens mijn
wensen doorgegeven: alle afmetingen,
in wat voor ruimte komt ’ie te staan,
hoeveel poten moet hij hebben, hoe dik
wordt het blad, enzovoort. Daar zijn
deze maquettes uitgekomen, waarvan er
eentje door een vakjury bestaande uit
mij, dus de opdrachtgever, plus de
docenten is uitgekozen om daadwerke
lijk in productie te worden genomen.
Op ware grootte, en zodanig – dat was
een belangrijke vereiste – dat hij
reproduceerbaar is.”

Donkerbruin eiken

Het winnende ontwerp wordt binnen
kort gerealiseerd. Seldenrust: “Vanaf dat
moment gaan de mensen bij ons in de
werkplaatsen en de Creatief Vakmanstagiaires er met de grote machinerie
mee bezig, om onze donkere eiken kas
ten te verzagen en er tafels van te gaan
maken. Het model blijft hetzelfde. Een
van de wensen was: er moeten originele
details van de kast in terugkomen, dus
iedere tafel is uniek.

Nu het eerste halfjaar achter de rug is,
mag de samenwerking met Friesland
College een succes worden genoemd.
Seldenrust: “Absoluut. We wilden nieuwe
ideeën over hergebruik en afvalvermin
dering, en die krijgen we ook zeker.
De lampenopdracht bijvoorbeeld was de
aftrap voor een volgend project.” Hij
wijst op een vijftiental maquettes van
lange tafels op poppenhuisformaat.
“Deze zijn van eerstejaars studenten
Creatief Vakman, die ook de lampen
hebben gemaakt. Wij hebben het
Friesland College gevraagd: bedenk een
oplossing voor onze donkerbruine eiken

Originele details

Want alle kasten zijn verschillend. Alleen
hoe hij in elkaar gezet is, dus de basis
van de techniek, blijft hetzelfde.”

Seldenrust is zichtbaar enthousiast.
“Kijk, bij dit ontwerp bestaat het onder
stel, dus de poten, uit afgedankte fiets
frames. Daarvan hebben we er hier ook
heel veel liggen, want er komen regel
matig oude fietsen binnen die niet meer
te repareren zijn of waarvan we alleen
een paar onderdelen kunnen hergebrui
ken. Dan blijf je dus zitten met een
heleboel metaal. Deze student heeft
onze opdracht dus heel goed begrepen
en dóórgedacht.”

“Iedere tafel is uniek”
Genoeg aanmeldingen
Voor de winnaar en diens klasgenoten
begint nu de vervolgopdracht: de blauw
druk van het winnende ontwerp samen
stellen, zodat de mensen in de werk
plaats van de kringloopboulevard steeds
opnieuw dezelfde unieke tafel kunnen
maken, met hetzelfde reproduceerbare
onderstel en dezelfde doorzichtige
epoxy bovenlaag. Seldenrust: “En zo
gaan we hier echt heel gave dingen
doen. Want dit voorkomt heel veel hout
en ander materiaal in de afvalbakken, én
het levert unieke meubels op.” Arbeids
kracht is er genoeg. Nu de stage van de
eerste zes studenten is afgelopen, neemt
een nieuwe lichting hun plek over. Weer
voor twintig weken. Seldenrust: “Er moe
ten natuurlijk wel elke keer genoeg aan
meldingen zijn. Maar de eerste waren er
al vrij snel, dus dat komt wel goed.”
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Aardappelkistjes
Toch is de invloed van de D’Drive
studenten nog over de hele winkelvloer
zichtbaar. Naast een stapeltje aardappel
kistjes bijvoorbeeld staat een ideeën
bord: maak hier eens een loungefauteuil
van of een kastje voor in de tuin. Strijk
planken zijn omgetoverd tot verstelbare
side tables met afgelakt houten boven
blad, een wandklok zonder wijzers
FEBRUARI 2018 • 25

