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De klaprozen van
Linda Nieuwstad zijn
zo groot dat je ze
ook aan de plafonds
van een stationshal
kunt hangen waardoor de bloemen
kunnen bijdragen
aan de verbetering
van de akoestiek.
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Materiaalinnovators

XL-spoorbloemen
Veel ontwerpers zijn uiterst creatief als
het gaat over materiaalinnovaties of het op
een nieuwe manier gebruiken van bestaande
materialen. Zo wordt uit afvalplastic een
nieuwe grondstof gemaakt, mycelium blijkt
een isolerend gevelmateriaal, zeegras dient
als dakbedekking en Linda Nieuwstad gebruikt
afgedankt textiel en andere materialen om er
mega-bloemen van te maken.
Tekst Viveka van de Vliet Foto’s Etienne Oldeman

Linda Nieuwstad

C

onducteursjasjes, stoffering uit eersteklascou-

Intussen zijn NS en ProRail hard op weg om alle kleine sta-

pés, bouwzeil, vertrekborden en gebruikte bouw-

tions in Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. Mir-

helmen. Allemaal afgedankte materialen van de

jam Schokkers ambitie om Utrecht CS tot een groenere plek

NS en ProRail die ontwerper Linda Nieuwstad

te maken sluit daar bij aan. De voor de kunst verantwoordelijke

verwerkte tot enorme bloemen. Een klaproos, margriet en gras-

stationsmanager van Utrecht CS volgde al langer de activiteiten

klokjes die tussen spoor 19 en 20 op Utrecht Centraal station

van Linda Nieuwstad op Linkedin. Vanuit de wetenschap dat

staan te bloeien.

het klimaat op een station niet geschikt is voor echte groene

De unieke bloemen en bloemstillevens die Linda Nieuwstad

planten, zouden de bloemen van Nieuwstad een goed alterna-

maakt voor bedrijven, musea, de openbare ruimte en events, zijn

tief zijn, dacht ze.

zo groot dat je erin kunt stappen en rondlopen. Zoals schilders

NS initieert elk jaar een upcycling-project waarin oude materia-

als Jan van Huysum in de zeventiende eeuw bloemenstillevens

len – van treinvloeren tot stoelbekleding – worden hergebruikt

schilderden met verf en kwasten als gereedschap, gebruikt de

in nieuwe objecten die in de pop-up store op Utrecht Centraal

ontwerper restmaterialen. Gerecycled textiel als zacht velours

worden verkocht. De XL-spoorbloemen uit eigen restmateria-

en oude wollen dekens uit de kringloopwinkel, glimmend vracht-

len zouden die winkel kunnen aankleden tijdens de Week van

wagenzeil gecombineerd met gelaste metalen buizen vormen

Duurzaamheid (5-17 oktober 2020). En zo kreeg de ontwerper

de basis van de stevige constructies van haar sculpturen. Deze

uiteindelijk een gezamenlijke opdracht van NS Utrecht, ProRail

ogen ondanks hun grootte en robuustheid juist fragiel; de meel-

en de Spoorbouwmeester.

draden en stampers zijn zacht en fluffy, sommige bloemen lijken
de eerste tekenen van verval te vertonen; de bladeren vallen

Bermbloemen

nog nét niet van de steel.

Nieuwstad had al materialen gekregen van ProRail voordat corona het project stillegde, nu zocht ze er afgedankte kleding bij

Circulariteit en upcyling

in het hoofdkantoor van de NS. Ze begon met schetsen van een

De opdracht voor de Utrecht Centraal kwam van twee kanten.

drietal bloemen die je vaak in de bermen langs het spoor aan-

Nieuwstad was al in gesprek met ProRail die haar hadden bena-

treft. Ze verwerkte ProRail-overalls, colberts en broeken, vijf me-

derd vanwege de film voor de KLM waarin Nieuwstad enorme

ter treinstoffering, een aantal bouwhelmen en een vertrekstaat.

blauwe cichorei uit oude stewardessenpakjes, pilotenjassen en

Vier weken later waren ze klaar: een klaproos gemaakt van de

-petten had vervaardigd voor het KLM-hoofdkantoor. Maar van-

dieprode bekleding uit de eersteklascoupés met bladeren van

wege corona werd het plan dat ProRail met haar had tijdelijk

oude bedrijfskleding waar de logo’s en knopen nog in te her-

stilgelegd.

kennen zijn, grasklokjes van de stoffering uit tweedeklascou-
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materiaalinnovators
Nieuwstad maakte
vijf stuks blauwe
cichorei, een bloem
die veel voorkomt in
Nederland, van gebruikte KLM-kleding
en andere spullen.

pés, NS-kleding en gele vertrekstaten. De bouwhelmen dienen
weer als de harten van de margrieten. De gele informatieborden
die vertrekgegevens weergeven zoals de trein van 9.56 uur van
spoor 5 naar Den Helder, zijn omgesmolten. Nieuwstad maakt
er meeldraden van voor de grasklokjes.
“De werknemers herkennen letterlijk iets in mijn bloemen, zoals
hun logo’s en knopen. Dat zorgt direct voor een band met mijn
werk”, zegt ze. “Bovendien kun je als bedrijf door middel van die
grote iconische bloemen je duurzame verhaal goed vertellen.”
Zo vragen meerdere bedrijven haar om grote bloemen te ontwerpen die hun entrees en ontvangstruimten aankleden. “Dat
nodigt vaak uit tot een gesprek over de duurzaamheidsambities
van dat bedrijf; het zegt veel meer over wie je bent dan een
bosje bloemen op de balie”, vindt Nieuwstad.

Verbetering akoestiek en openbare ruimte
Zo sluiten haar megabloemen goed bij NS en ProRail aan, organisaties die ecologen en biologen in dienst hebben die een visie ontwikkelen op duurzaamheid, biodiversiteit en de zorg voor
flora en fauna. De bloemen die zij zelf langs het spoor zaaien,
verbeeldt Nieuwstad in drie manshoge bloemen die tijdelijk de
etalage van de pop-up store op station Utrecht hebben aangekleed en inmiddels een permanente plek hebben gekregen in
Margrieten in de
pop-up store op
Utrecht Centraal, gemaakt van gebruikte
en overbodige materialen van NS en
ProRail. Bouwhelmen dienen als de
bloemharten.

de enorme centrale hal.
Het zou een mooi idee zijn als Nieuwstad uit grotere hoeveelheden afgedankte spoorwegmaterialen mega-bermbloemen
langs het spoor kon maken zodat je die het hele jaar door vanuit
de treincoupé kunt zien bloeien, terwijl de bloemen regen, wind,
zon, roest van het spoor, of een vogel die er een nest in wil maken, trotseren.
Want opschalen past bij haar aangescherpte businessmodel
voor 2021. Nieuwstad wil nog meer focussen op het vervaardigen van op maat gemaakte bloemen voor grote bedrijven.
“De opdrachten zijn vaak groter, de budgetten toereikender en
vooral kun je meer impact maken op het gebied van hergebruik
en verbetering van de akoestiek en
de – openbare – omgeving”,
zegt ze.
Tot slot een tip voor

De vleugels van de
bijen zijn gemaakt
van gebruikt bouwzeil, de ogen van
afgekeurde oordoppen, de kop van
een hoedje van een
conductrice en het
gestreepte achterlijf
van veiligheids
hesjes.

bouwbedrijven: Nieuwstad kan ook op bouwplaatsen
materialen

afgedankte
hergebrui-

ken, zoals bouwhelmen,
veiligheidshesjes en bouwzeil. n
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