
Heel veel fantasie hoef je niet 
te hebben om in deze vaas een 

Fanta-fles te zien. Een ontwerp van 
kunstenares Elze van den Akker, 
die met haar Pou-Belle Design 
weggegooid plastic verzamelt 

en er een nieuwe bestemming 
aan geeft. De Fanta-petfles is 

gezandstraald en voorzien van een 
betonnen voet. Om bloemen  

of takken in te doen, maar ook 
mooi om zo neer te zetten. 

Vaas € 29,50 (studiodewinkel.nl)

Per minuut 
komt er één volle 

vrachtwagen 
plastic in onze 

oceanen bij. 
Als we zo doorgaan, 
bevatten de oceanen 

in 2050 meer  
plastic dan vis... 

(Bron: Plastic Soup Foundation)

Van vuilnisbak naar vaas

Volgende maand verschijnt hier 
een nieuwe rubriek. Hopelijk hebben jullie, 

net als wij, genoten van de Shop en 
Do-tips van Natascha. Vanaf 11 februari 

filteren Roos en Fee interessante nieuwtjes 
op het gebied van wonen en lifestyle. 

Natascha, bedankt!

Samenstelling: Natascha Klootsema • Foto Natascha: wanderlust.nl • Voor verkoopadressen zie pag. xxxxxxx

Nederlands designlabel Zuiver was al bezig om voor haar producten gebruik 
te maken van natuurlijke grondstoffen, maar met stoel Thirsty gaan ze nog  
een stapje verder. Hij is gemaakt in China van zestig tot honderd petflessen 
die daar van de vuilnisbelt werden gered en werden gerecycled. De stoel is er in 
twee varianten: met en zonder armleuningen, en in de kleuren blended blauw,  
soft roze, asgrijs en grafietgrijs. Stoel Thirsty vanaf € 179,- (zuiver.com)

Ontworpen in Denemarken, gemaakt in India: dit zachte tapijt  
in vier groentinten van Rug Solid. Als ze zouden zeggen dat het  
is gemaakt van wol zou je het zo geloven, maar niets is minder 
waar: er zijn toch echt petflessen in verwerkt. Het tapijt is eenvoudig 
schoon te maken en is zowel binnen als buiten te gebruiken. 

Bij het Amsterdamse  
Loop.a life draait alles om 
circulair ondernemen. Snel 
wisselende collecties kom je 
bij dit textielbedrijf niet tegen: 
wát ze maken is goed en goed 
geproduceerd. Zo maken 
ze nieuwe mode-items van 
gedragen kleding en is de plaid 
op de foto vervaardigd uit 
ingezamelde, afgedragen jeans 
en blauwe petflessen. Verf, 
chemicaliën en water worden 
tijdens het productieproces 
niet gebruikt; uit de afvalberg 
worden items geselecteerd  
op kleur. Plaid € 139,- (loopalife.com)

100 FLESSEN VOOR 1 STOEL

Drankje doen?

Een tweede leven Groen als gras

Bluetiful
Tapijt 60x90 cm € 109,-, grotere formaten beschikbaar (rugsolid.com)

Ooit gevuld met water of cola, later gerecycled tot interieur-item.
Inderdaad: al deze prachtige producten zijn gemaakt van petflessen!

SHOP & DO AT HOME
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Natascha Klootsema is trendwatcher en eigenaar van de 
website Flavourites.nl - feelgood shops & experiences.  
Elke maand deelt ze de leukste  webshops, workshops, 

pop-up shops en concept stores met ons. 

Shoppen en beleven met 

Natascha



Stof Daan € 39,95 per meter (fijngordijn.nl)
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Bio & 
bohemian

Voor een lazy (lees)moment! 
Kruip lekker weg onder dit  

met de hand geweven plaid, 
dat opvalt door z’n franjes 

aan de zijkanten. Net als de 
bijbehorende kussens. Niet 

goedkoop, wel milieuvriendelijk.
Het gekleurde kussen is 

gemaakt van biologisch katoen. 
Plaid 140x200 cm € 255,-, kussens  

50x70 cm € 95,- p. st., gekleurd kussen  
50x50 cm € 75,- (fermliving.com)

Net linnen
Favoriet online adres voor het laten maken van gordijnen: Fijn 
Gordijn. Bijzonder is stof ‘Daan’, die lijkt op linnen, maar (deels)  
is gemaakt van gerecyclede petflessen. Hij is er vier verschillende 
kleuren. Even voelen? Vraag een gratis stofstaaltje aan. En kom je 
er niet helemaal uit, dan kun je foto’s van je interieur toesturen, 
waarna Fijn Gordijn je voorziet van persoonlijk advies. 

             Goede vangst
Nieuwe grondstoffen kwamen er niet aan te pas om kleed ‘Lene’  
te produceren. Wél is er ongeveer twaalf kilo aan plastic flessen 
verwerkt in dit vloerkleed. Deze flessen worden onder meer uit 
de zee gevist bij India, door lokale afvalbedrijven. Het vloerkleed 
is eenvoudig te reinigen met water en zeep, is ook geschikt voor 
buiten en kan na gebruik volledig gerecycled worden. Zo kan het 
bijvoorbeeld (deels) worden gebruikt als stoelbekleding. 
Vloerkleed Lene 170x240 cm € 543,- (flinders.nl)

Message 
from a bottle
Zo heet deze serie kussens van 
Intratuin, die eveneens zijn gemaakt van 
gerecyclede petflessen uit de oceaan. 
Ze zijn te koop in verschillende kleuren 
en prints, zoals deze in ‘copen blue’. 
Kussen € 19,99 (intratuin.nl)

Sterk staaltje kunst
Net zo sterk als vier plastic tassen 
en gemaakt van drie gerecyclede 
petflessen: een goede keuze dus om zo’n 
Ecozz Ecoshopper standaard bij je te 
hebben. Opvouwbaar, lichtgewicht en 
waterafstotend. En ook: voorzien van  
een rits en te koop in vele mooie prints. 

Ecozz Ecoshopper € 9,95 (dithabonita.nl)

Eens twee plastic flessen, nu een opvallend lichtpuntje. Deze 
hanglamp is gemaakt met een 3D-printer. De bijzondere 

structuur zorgt ervoor dat het licht mooi wordt verspreid.

3D-lamp
Anita de Wit
Circulair ondernemer bij ReBlend

Anita de Wit is oprichter/directeur van 
ReBlend, een sociale onderneming die als 
missie heeft de beweging naar duurzaam 
textiel te versnellen. Om hiervoor een 
oplossing te bieden, ontwikkelt ReBlend textiel 
en textielproducten gemaakt van gerecyclede 
vezels. Jeans gemaakt van gerecycled 
denim bijvoorbeeld. Of een serie sjaals van 
gerecycled katoen en petflessen die ReBlend 
ontwikkelde voor het Tropenmuseum. Anita: 
“We willen hiermee de buitenwereld laten 
zien wat er al mogelijk is op het gebied van 

circulaire productie.”  
Ook in de interieurbranche kan 

er steeds meer op het gebied 
van circulaire productie. 

Zo werkt ReBlend, in 
samenwerking met 
interieurproducent Van de 
Sant, aan meubilair dat is 
gemaakt van onder meer 
gerecyclede petflessen. 

Anita: “Het frame van 
deze stoel is gemaakt 

van oceaanplastic en de 
stoffering van 100% gerecycled 

textiel en gerecyclede petflessen. 
Ik verwacht dat dit materiaal in de 

toekomst veel meer toegepast gaat worden  
in meubels. Het is een slimme oplossing 
voor het probleem van de plasticsoep: de 
consument heeft een mooi en sterk product  
én we ruimen het plastic overschot op.” 

Meer info over de stoel: welcome@vandesant.com.  
De ReBlend x Tropenmuseum sjaal wordt verkocht  
in de winkels van o.a. het Tropenmuseum, Museum 
Volkenkunde en het Wereldmuseum € 59,95 (reblend.nl)

Een tweede leven

PORTRET

Lamp € 89,- (zaanschfaamwebshop.nl)

 UITGELICHT

Vogelhuisjes, schemerlampen,  
traktaties... Kijk eens op Pinterest wat je  

zelf kunt maken van petflessen

UIT DE ZEE

8 |  Ariadne at Home Ariadne  at Home  | 9


