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Dit droombeeld van een circulaire economie is de afgelopen jaren steeds relevanter 

geworden. Internationaal, nationaal, maar ook zeker lokaal. Het hergebruik van 

materialen staat dan ook hoog op de transformatie-agenda in de regio Parkstad. 

De start van het project SUPERLOCAL – Super Circular Estate heeft hier enorm aan 

bijgedragen. SUPERLOCAL is een circulaire gebiedsontwikkeling in Parkstad, waarbij de 

herstructurering van de wijk Bleijerheide in Kerkrade centraal staat. In dit gebied stonden 

tot kortgeleden vier hoogbouwflats uit de jaren ’60. De materialen van de (inmiddels 

gesloopte) hoogbouwflats zijn hergebruikt voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen 

en de inrichting van het openbare gebied. SUPERLOCAL is uniek en daarmee een ijkpunt 

in de circulaire bouw, op wereldwijd niveau.

Parkstad ambieert een circulaire economie op alle fronten. Ter gelegenheid van 

deze ambitie spraken wij een vijf kunstenaren uit Parkstad die zich bezighouden met 

circulariteit. Zij doen een boekje open over hun kunst en de impact van het hergebruik 

van materialen. Wat is hun drijfveer om circulaire objecten te creëren? Hoe verwerken zij 

afvalmateriaal in hun kunst? En welke boodschap hebben ze voor de rest van de wereld? 

Middels hun verhaal hopen we inwoners van Parkstad te inspireren om bewuster om te 

gaan met afvalmateriaal. Want, circulariteit begint bij jezelf. Ieder begin is een begin en 

alle beetjes helpen. Je kunt immers op een hele laagdrempelige manier jouw steentje 

bijdragen. Weten hoe? Dat lees je in dit boek.

Stel je eens voor:

Een wereld
zonder afval...

In samenwerking met:

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling in het kader van het Urban Innovative Actions Initiative.

Mede mogelijk gemaakt door:

 UIA02-240 SUPERLOCAL - Super Circular Estate
D 3.2.3. Booklet on circular public art

Super Circular Estate
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Parels
van de
straat

Nancy Aerts werkt op een BSO in 

Maastricht. Haar vrije tijd brengt ze het 

liefst door met haar kunstzinnige hobby: 

het maken van circulaire sieraden. Je zou 

kunnen zeggen dat ze letterlijk op iedere 

hoek van de straat te vinden zijn, maar 

dan moet je wel creatief zijn. En dat is ze. 

Nancy maakt namelijk al haar sieraden 

van afvalmateriaal. Van bierdopjes tot 

lege flesjes tot puntenslijpers. Alles is 

bruikbaar en niets is haar te gek.

Wie? Nancy Aerts (48)
Wat? Circulaire sieraden
Waar? Landgraaf
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De liefde voor kunst zit 

diepgeworteld in Nancy. “Ik vind 

alles mooi en zie overal schoonheid 

in.” Zie je Nancy lopen op straat? 

Dan loopt ze waarschijnlijk met haar 

gezicht naar de grond, op zoek naar 

materialen die een tweede leven 

verdienen. “Eigenlijk hergebruik ik 

gewoon alles wat ik vind.” Zo draagt 

ze niet alleen een steentje bij aan het 

schoonhouden van de straten, maar 

zorgt ze ook voor unieke kunst. 

“Mensen denken soms dat ik gek 

ben en vinden mijn kunst raar. Dit 

komt doordat ze niet gewend zijn 

aan het hele circulaire gebeuren.” 

Hoewel deze term tegenwoordig 

helemaal upcoming is, vindt Nancy 

dat we niet moeten doorslaan. “Ik 

vind het zeker heel belangrijk, maar 

er wordt soms te moeilijk gedacht. 

Uiteindelijk komt het erop neer 

dat we zo min mogelijk moeten 

verspillen en veel meer bestaande 

materialen moeten hergebruiken. Ik 

ben blij dat ik daar mijn steentje aan 

kan bijdragen door middel van mijn 

kunst.” 
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Deze circulaire gedachte deelt ze graag met 

de buitenwereld. Zo hebben de kinderen 

op haar werk al regelmatig kennis mogen 

maken met deze unieke kunstvorm. “Ik heb 

op de kinderopvang een hele grote bak met 

afvalmateriaal staan en maak vervolgens 

met de kinderen een nieuw voorwerp, zoals 

robots of unicorns.” Deze activiteit levert 

niet alleen de mooiste creaties op, maar leert 

kinderen ook anders na te denken over afval 

en oude materialen. “Het is verder kijken 

dan je neus lang is. Mensen moeten bewust 

worden van de mogelijkheden en vaker om 

zich heen kijken om te zien wat er al allemaal 

te vinden is, voordat ze iets nieuws kopen.”

Volgens Nancy kan deze boodschap enkel 

overgebracht worden als circulaire kunst 

toegankelijk wordt voor het grote publiek. 

Kunst hoeft namelijk helemaal niet duur 

te zijn. “Ik heb ooit een aanbod gehad om 

mijn sieraden te exposeren en te verkopen 

in een dure galerij. Dit heb ik afgeslagen, 

omdat er dan een duur prijskaartje op 

geplakt zou worden. Dat wil ik niet.” Ben 

je echter benieuwd geworden naar haar 

kunstzinnige sieraden? Nancy is regelmatig 

te vinden op diverse kunstmarkten in de 

buurt. Zo kun je al haar creaties met eigen 

ogen bewonderen. En wie weet, maakt het 

jou ook bewust van de mogelijkheden van 

circulariteit. 

"Ik vind 
alles mooi 
en zie 
overal 
schoonheid
in."

Armbandjes 
van 

gevonden v
oorwerpen
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Wie? Tessie Crombach (56)
Wat? Circulaire gebruiksvoorwerpen
Waar? Kerkrade

Tessie Crombach is opgegroeid met het hergebruik 

van materialen. Het begon allemaal op haar 9e bij het 

maken van eigen kleding voor haar Barbiepoppen. 

Allemaal van rest materialen. Toen ze ouder was, 

koos ze voor een opleiding op de Kunstacademie 

in Maastricht en bloeide uit tot een ware Godin in 

circulaire theater kleding. Inmiddels gaat haar portfolio 

veel verder dan dat. Tessie is in 2019 haar eigen bedrijf 

‘Creative Concepts by Tess’ gestart en richt zich 

hiermee op circulaire gebruiksvoorwerpen. Van een 

lamp van gebruikte verfkwasten tot een zitzak van oud 

bannermateriaal en plastic flesjes. Daarnaast besteedt 

ze veel tijd en energie aan de bewustwording om 

plastic afval te hergebruiken.

Plastic
fantastic
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Zeg je creativiteit, dan zeg je Tessie. 

Creativiteit is haar ding en dat heeft 

ze nooit losgelaten. De kunstenares 

heeft inmiddels al heel wat projecten 

en exposities op haar naam staan. 

Daarnaast geeft ze workshops via de 

Vrije Academie, via diverse bedrijven 

en via stichtingen. “Het begon 

allemaal in 2014 toen een vriend 

van mij vroeg of ik een keer wilde 

exposeren met mijn keremiek.” 

Tessie was allesbehalve overtuigd 

van haar eigen kunst, maar heeft 

deze kans toch met beide handen 

aangegrepen. Vanaf dat moment 

is het balletje gaan rollen. De ene 

aanvraag na de andere kwam 

binnen. “Ik had toen niet genoeg 

kunst, dus er moest een nieuw idee 

komen.” De hoogste tijd om aan de 

slag te gaan.
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Het idee waar Tessie naar op zoek was, 

werd al snel geboren. “Ik wilde graag een 

complete zithoek maken van plastic afval. 

Dus een bank, stoelen, lampen, gordijnen, ga 

maar door. Voor één stoel had ik een hoop 

plastic bouwafval en 550 oude plasticflesjes 

nodig.” Een enorme hoeveelheid. Tessie kon 

de hulp van anderen om dit te verzamelen 

goed gebruiken en dus deed ze een 

oproep via Facebook. Uiteindelijk is het 

Tessie gelukt om samen met bedrijven en 

organisaties ruim 9.000 plastic flesjes te 

verzamelen. Het resultaat? Niet alleen een 

hooggewaardeerde expositie, maar ook de 

start van haar bewustwording van plastic 

afval. “Ik was zelf nooit bewust bezig met 

het milieu. Ik hergebruik wel al mijn hele 

leven materialen, maar gewoon omdat dit 

makkelijk was.” Echter werden Tessie’s ogen 

pas écht geopend door de komst van dit 

nieuwe project. “Ik werd mij toen bewust 

van de hoeveelheid afval dat er overal 

rondslingert. Daar schrok ik enorm van!”

Hoewel plastic nog relatief kort bestaat, 

lijken we tegenwoordig niet zonder 

te kunnen. Wegwerpplastic is een 

groot probleem geworden en aan die 

bewustwording wil Tessie graag meehelpen. 

Dat start volgens haar bij de jeugd. “Kinderen 

zijn blijkbaar helemaal niet bezig met afval, 

maar opvoeding begint jong. Ik wil kinderen 

leren dat je anders met het milieu moet 

omgaan.” De kunstenares werkt daarom 

regelmatig samen met scholen, waarbij 

kinderen oude plasticflesjes inzamelen 

voor nieuwe kunstprojecten. “Door middel 

van deze projecten, hoop ik in een vroeg 

stadium bewustwording te creëren en over 

te brengen dat afval een grote impact heeft 

op ons milieu. Want: jong geleerd, is oud 

gedaan.” "Zeg je 
creativiteit, 
dan zeg je 
Tessie"

Een lamp g
emaakt 

van kegelb
aan 

onderdelen

Een lampen
kap

van oude s
childerskwasten 

van de vad
er van Tes

sie
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Wie? Paul Koenen (54)
Wat? Terrazzo zitbanken van bouwpuingranulaat
Waar? Kerkrade

Paul Koenen is beeldend kunstenaar en een enorme liefhebber van oude gebouwen 

en geschiedenis. Deze twee werelden brengt hij op circulaire wijze samen in een serie 

terrazzo zitbanken vervaardigd met bouwpuingranulaat, steenpuin van gesloopte 

gebouwen. Een idee dat geboren en getogen werd in Parkstad. Nu staat één van zijn 

karakteristieke banken in het Discovery Museum, te Kerkrade. Daar waar het zijn 

oorsprong kent.

Het idee van de zitbanken komt voort uit Pauls romantische ziel. Steden veranderen in rap 

tempo, volgens hem soms respectloos. “Gebouwen zijn opeens weg en voor je het weet 

vergeten. Dat is triest, want er zijn altijd mensen die een emotionele waarde hebben met 

de plek en het gebouw.” Om deze herinneringen te bewaren, bedacht de ontwerper een 

serie zitbanken die de geschiedenis verbindt aan hedendaagse objecten. 

de roman
tiek

van
bouwpuin
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“Een bank of zitobject is een laagdrempelig kunstwerk, 

waarmee je iedereen kunt bereiken. Door er 

bouwpuingranulaat in te verwerken en de bank te plaatsen 

op de oorspronkelijke locatie van het bouwwerk, vertel je 

de geschiedenis van de plek en wordt het weer onderdeel 

van de nieuwe omgeving.” Op deze manier hoopt Paul 

stukjes bouwgeschiedenis te preserveren in een nieuwe 

context. 

Pauls karakter maakt hem tot de kunstenaar die hij vandaag de dag is. “In 

al het oude zie ik een bijzonder verhaal. Ik ben dan nieuwsgierig naar wat 

het ooit was.” Dankzij deze nieuwsgierige geest zorgt hij regelmatig voor 

doordachte creaties. De essentie van zijn kunstwerken is namelijk altijd 

te herleiden naar een herinnering, ervaring, verhaal óf naar erfgoed. “Ik 

hergebruik verhalen in een nieuwe context en probeer de historie van 

gebruikte materialen te benadrukken. Zo verbind ik de geschiedenis aan 

een fysiek kunstwerk en laat ik zien dat je met oud materiaal iets moois kunt 

maken.”

Ondanks het feit dat Paul met veel liefde oude materialen een tweede 

leven geeft, gebruikt hij het woord ‘circulair’ liever niet. Volgens hem is 

deze term enorm ge-hyped. “Circulariteit wordt tegenwoordig te pas en te 

onpas misbruikt. Mensen die, naar eigen zeggen, circulair bezig zijn moeten 

zichzelf eens afvragen of dat werkelijk zo is.” Volgens hem moeten we vooral 

minder consumeren, meer met elkaar delen en bovenal eerlijk en integer 

omgaan met het begrip. Of zoals Paul verwoord: “Je kunt je ecologische 

geweten niet sussen door met een houten tandenborstel naar China te 

reizen.” Een mooie boodschap om over na te denken en waar veel mensen 

zeker nog iets van kunnen leren. 

"Circulariteit wordt 
tegenwoordig te pas en 
te onpas misbruikt"

Het bouwpuingranula
at 

verfraaid t
ot deze mooie 

bank
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Ivon Drummen is een allround beeldende kunstenares. Je kunt 

het zo gek niet bedenken of Ivon maakt het. Van portretten tot 

beeldhouwwerken tot het draaien en bakken van potten. Na een 

behoorlijke tijd in Duitsland te hebben gewoond, is Ivon nu alweer een 

aantal jaar terug in Nederland, daar waar haar roots liggen. Ze heeft haar 

eigen atelier in Heerlen, geeft les op de Vrije Academie West Oostelijke 

Mijnstreek en organiseert workshops op locatie.

van oud

goud
naar

Wie? Ivon Drummen (63)
Wat? Beeldende, circulaire kunst
Waar? Heerlen
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De liefde voor beeldende kunst is 

Ivon met de paplepel ingegoten. 

Haar vader was beeldend 

kunstenaar en heeft dit creatieve 

gen doorgegeven naar de volgende 

generatie. Maar liefst 7 van de 

11 kinderen zijn professioneel 

kunstenaar geworden. “We 

hebben met klei leren schrijven en 

tekenen, zoals andere kinderen 

leren schrijven en praten met een 

potlood of pen.” Zodra je het atelier 

van Ivon binnenstapt, wordt haar 

creativiteit meteen zichtbaar. De 

aandacht wordt direct getrokken 

naar de imposante man ‘Jef Vlaspoel’ 

aan het plafond. “Dit is een circulair 

kunstwerk waar ik heel trots op 

ben. Het lichaam is enkel gemaakt 

van oude plastic flesjes en een 

nietmachine. Inmiddels is het mijn 

muze en beste vriend geworden. Hij 

heeft op veel locaties gehangen en 

een aantal plekken van de wereld 

gezien.”
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Ivon hergebruikt veel oude materialen voor 

haar kunstwerken. “Ik als kunstenaar heb 

altijd te weinig geld. Daarom moet ik het 

vaak hebben van afval. Dat is niet erg, want 

daardoor heb ik geleerd om van niets iets 

te maken.” Voor Ivon zijn alle middelen 

heilig, ongeacht de plek waar ze het moet 

zoeken. Ze brengt regelmatig een bezoek 

aan de kringloop of struint glasbakken in 

de buurt af. “Ik ben constant op zoek naar 

bruikbaar afvalmateriaal. Het is voor mij de 

uitdaging om er vervolgens iets moois van te 

maken. Dat lukt niet altijd direct, maar ik bijt 

door tot het iets geworden is. Het mooiste 

hieraan vind ik dat ik er zo voor kan zorgen 

dat materiaal blijft voortbestaan.” 

Een voordeel voor de portemonnee dus. 

Maar dat is niet de enige motivatie voor Ivon. 

Ze heeft namelijk ook grote zorgen over het 

milieu en de leefbaarheid voor toekomstige 

generaties. “Als kunstenaar heb ik een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het 

is niet mijn taak om anderen te overtuigen, 

maar ik wil er wel voor zorgen dat anderen 

nadenken over het milieu en de manier 

waarop we daarmee omgaan.” Volgens Ivon 

moeten we vooral creatief omgaan met 

materialen en kapotte dingen. “Mensen 

gooien spullen veel te snel weg, maar voor 

alles is een oplossing. Als je ergens aandacht 

aan besteedt, wordt het vaak nóg mooier 

dan het van tevoren al was.” Eén van haar 

tips is dan ook om iets te maken dat zó 

waardevol is, dat het niet snel weggegooid 

wordt. En wil je het materiaal toch echt 

kwijt? Geef het dan aan Ivon, want dan wordt 

er vanzelf iets moois van gemaakt.

"Ik ben 
constant 
op zoek naar 
bruikbaar 
afvalmateriaal"

Een mooie impressie
 

van het atelier

'Jef Vlaspoel', de 

muze van Ivon
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Wie? John Mevis (51)
Wat? 'Vintage Rescue'
Waar? Schinnen

John Mevis, bekend van Atelier Nosh, is kunstenaar, 

vormgever én docent. Al van kleins af aan is hij bezig 

met kunst. Hij begon met het creëren van zijn eigen 

speelgoed en groeide gedurende zijn opleiding 

aan de Kunstacademie door tot een gediplomeerde 

kunstenaar. Zijn passie voor kunst is sindsdien nooit 

meer gestopt. Net als zijn creatieve brein. “Ik moet 

kunst produceren om mijn hoofd leeg te maken.” 

Gelukkig kan hij zijn creatieve prikkels dagelijks kwijt 

in zijn eigen werk- en expositieruimte aan huis. Een 

ruimte vol ‘Vintage Rescue’, zoals John het zelf noemt. 

to the
vintage
rescue
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De term ‘Vintage Rescue’ is niet 

zomaar ontstaan. John redt letterlijk 

oude materialen uit containers. 

Al het bruikbare neemt hij mee 

naar zijn schatkamer. Weggooien 

is tenslotte zonde. John heeft 

direct een idee bij het zien van het 

materiaal. Heeft hij dat niet? Dan 

blijft het liggen. De één noemt 

het een talent, de ander een gave. 

“Ik ben de kunstenaar die het 

esthetische opzoekt. Tegelijkertijd 

laat ik mij leiden door de dingen die 

ik spontaan tegenkom. Gaandeweg 

ga ik dan op zoek naar het verhaal.” 

Dit laatste is voor hem belangrijk, 

omdat het zijn kunst waardevol 

maakt.
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John omschrijft zichzelf als oplossingsgericht. “Ik denk niet in problemen, maar in 

kansen.” Dat vormt voor hem de basis voor zijn kunst en maakt dat hij er dag en nacht 

mee bezig is. Daarnaast is het zijn drijfveer om met zo weinig mogelijk nieuwe materialen 

iets moois te maken. Zorgen over het milieu spelen daarbij een grote rol. “Ik heb het 

gevoel dat mijn generatie daar nooit mee bezig is geweest, maar vandaag de dag kunnen 

we niet anders.” Hoewel circulariteit niet de oorsprong van zijn werk vormt, is het wel 

een belangrijk uitgangspunt van zijn kunst. Hij vindt het namelijk belachelijk dat er zoveel 

wordt weggegooid. “In mijn ogen zijn nieuwe dingen niet altijd mooier. Materialen die 

helemaal zijn weggerot, leveren voor mij de meest bijzondere producten op. Daar ben ik 

trots op, want mensen verwachten vaak niet dat afvalmateriaal ook mooi kan zijn.”

"Gaandeweg 
ga ik dan 
op zoek naar 
het verhaal."

Die bewustwording is exact wat de 

kunstenaar wil creëren met zijn kunst. “Ik 

probeer mensen wat beter om zich heen 

te laten kijken.” Zijn boodschap voor de 

buitenwereld is dat men iets langer moet 

nadenken en zichzelf de ‘waarom-vraag’ 

moet stellen. Waarom doe ik dit? Waarom wil 

ik dit? Waarom gooi ik dit weg? Volgens John 

heeft het geen zin om te blijven wijzen naar 

grote bedrijven en multinationals. “Breng 

liever je eigen, persoonlijke veranderingen 

teweeg. Zet net even een stap extra en denk 

bewust na over de keuzes die je maakt. Moet 

je de auto pakken of kan het ook op de fiets? 

Het zijn uiteindelijk de kleine dingen die het 

verschil maken.” Niet alleen een keuze die 

goed is voor het milieu, maar ook voor je 

portemonnee én je gezondheid. 

Etiketten v
an 

PET-flesse
n verwerkt 

tot nieuw 

beeldhouwmateriaal

De expositie ruimte
 

van John




