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Drinkwater  
en vorm geving
Als je dorst hebt op het NS-station Eindhoven kun je op 17 plekken een gebotteld 

flesje water kopen. Wil je liever je eigen flesje vullen met kraanwater, dan zul je 

een stuk beter moeten zoeken. Dat ben ik dus gaan doen: behalve in de (betaalde) 

wc’s, blijkt er op het hele station één kraan te zijn, weggestopt op perron 4. En op 

het oog is die meer bedoeld om er een tuinslang op aan te sluiten…* 

Tijdens mijn studie aan de Design Academy in Eindhoven heb ik geleerd om me 

heen te kijken en vragen te stellen over waarom dingen zijn zoals ze zijn. Ik vind 

dat de Nederlander steeds verder af komt te staan van de natuur en wil mensen 

daarvan bewust maken. Vanuit mijn interesse in mens en natuur laat ik me bij 

mijn productontwerpen vaak inspireren door water. Ik raak dan gefascineerd door 

zo’n situatie zoals op het station in Eindhoven en ga vragen stellen: ‘Waar komt die 

overvloed van water in flesjes vandaan? Willen we dat wel? Wat betekent dat voor 

duurzaamheid?’ Dat heeft geleid tot het project ‘Tap je water’: een herbruikbare 

dop in de vorm van een waterkraan, voor je eigen navulbare waterflesje. 

Ons Nederlandse kraanwater is van de hoogste kwaliteit en ook nog eens 2.000 

maal goedkoper dan flessenwater. Bovendien heb je er geen milieubelastende plas-

tic flessen of vervoermiddelen voor nodig. Toch kopen veel mensen duur en milieu-

belastend flessenwater. Dan wil ik dus weten waarom, en hoe je dat via design zou 

kunnen veranderen. Je ziet dat gebotteld water met veel geld wordt gemarket en 

voorzien van een flitsend imago. Ik heb daarom geprobeerd om kraanwater aan-

trekkelijker te maken, door een mooie ‘verpakking’ te ontwerpen.

De herbruikbare dop is bedoeld voor water dat je onderweg meeneemt. Daarnaast 

gebruik je natuurlijk water aan tafel, thuis of in de horeca. Met lokaal geprodu-

ceerde, mondgeblazen glazen karaffen wil ik daar het gebruik van kraanwater sti-

muleren. De karaffen hebben vormen die zijn geïnspireerd op de herkomst van ons 

drinkwater: de bodem, de duinen en het oppervlaktewater. De stop op de karaffen 

laat duidelijk zien waar het zuivere water is getapt: gewoon uit de kraan.

Naast de glazen karaffen heb ik ook een serie van keramiek gemaakt. Het mooie 

daarvan is dat het materiaal ‘ademt’, waardoor de flessen zichzelf koelen via  

verdamping van een heel klein beetje water door de wanden. Ik richt me nu op de 

opslag van grotere hoeveelheden water, bijvoorbeeld voor horecagelegen heden die 

klanten graag kraanwater aanbieden via een centraal tappunt. Ik laat me daarbij 

inspireren door het Duitse fotografenechtpaar Bernd en Hilla Becher, die prachtige 

industriële foto’s hebben gemaakt van watertorens. 

Overigens is water ook meer in het algemeen een inspiratiebron en leidraad in mijn 

werk. Zo werk ik samen met Jetske Visser onder de naam Studio 51°6° aan een col-

lectie producten die te maken hebben met reizen over water, scheepvaart en het 

schippersbestaan. Dat heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling van een lijn met speciale 

stoffen en tassen. Uiteindelijk hoop ik met mijn werk een bijdrage te leveren aan een 

duurzamere wereld, ook en vooral op het gebied van watergebruik.

* Zie ook de Waterstelling op pagina 20.
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In elke Waterspiegel vragen wij een gastcolumnist  
zijn of haar visie te geven op een actueel thema.
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