
Persbericht
Recovery Meubels door Wisse Trooster voor qoowl

Een tafel en een dressoir gemaakt met resthout, de recovery, van een deurenfabrikant. Door 
Wisse Trooster voor zijn Eindhovense design label qoowl. Tijdens de Dutch Design Week 
2016 is Recovery voor het eerst gepresenteerd bij Piet Hein Eek in Eindhoven.

Per maand voert de fabrikant een aantal containers 
met resthout af dat verbrand wordt om het in energie 
om te zetten. Door de maatvoering van het resthout 
van deze fabrikant mee te nemen in het ontwerp 
maakt Trooster op een efficiënte manier meubels met 
hout dat nog steeds van uitstekende kwaliteit is. 
Hierdoor kunnen de grondstoffen verkregen worden 
en wordt er minder hout van goede kwaliteit verbrand.

Recovery is het startpunt van een samenwerking 
tussen ontwerper Wisse Trooster en een 
houthandelaar. Na de Dutch Design Week zullen zij de 
collectie verder uitbreiden. Ze gaan met resthout van 
andere fabrikanten werken en onderzoeken hoe het 
resthout verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen 
en/of plaatmateriaal.

In de Recovery meubels is terug te zien dat er 
restmateriaal gebruikt is. Van bovenaf gezien lijkt de 
tafel op een stapel hout bij elkaar gehouden door twee 
spanbanden.



De houthandelaar:
"Een duurzame toekomst voor natuurlijke en andere industriële restmaterialen. Door mijn beroep 
en eigen bedrijf in de internationale en nationale houthandel sinds vele jaren kom ik veel bij 
houtzagerijen en houtverwerkende bedrijven. In al die jaren heb ik het houtafval al sterk zien 
verminderen door toepassing van technieken als vingerlassen en lamineren. Toch blijft er op veel 
plaatsen een behoorlijk hoeveelheid natuurlijk industrieel restmateriaal over dat in de afval 
container verdwijnt en tegen een fractie van de waarde van de hand wordt gedaan om meestal te 
worden versnipperd en of verbrand.
Dit materiaal past niet in het primaire productieproces in de betreffende fabrieken, maar is met 
aangepaste technieken en fabricageprocessen prima te gebruiken en te verwerken tot duurzame 
(gebruiks)voorwerpen. Dat zal voor restmaterialen bij productiebedrijven en fabrieken in andere 
bedrijfstakken niet anders zijn.”



Ontwerper Wisse Trooster, opgegroeid in Deventer, richtte enkele jaren geleden tijdens zijn 
opleiding Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven samen met een studiegenoot 
het bedrijf qoowl op. Tegenwoordig runt hij de studio zelf. Andere producten van Trooster voor het 
label qoowl zijn onder andere de modulaire lamp ‘Per meter’, de uit hout vervaardigde zonnebril 
‘Shade’ en de met een ingenieus patroon lasergesneden houten handtas ‘Plaat’ (in samenwerking 
met Dewi Bekker). Laatstgenoemde ontwerpen, de bril en de handtas, waren het afgelopen half 
jaar te zien in de Triënnale expositie XX1T 21st Century, Design After Design in Milaan.

Voor meer vragen en beeldmateriaal, neem contact op met Wisse Trooster:

+31 6 49258755
wisse@qoowl.com

www.qoowl.com


