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Is 3D-printen de nieuwe industriële revolutie? Artiest, filosoof, 
wetenschapper en directeur van het Next Nature Network 
Koert van Mensvoort, noemt het als het dan moet, en hooguit, 
een fluwelen revolutie. Toch, de wereld zoals we hem kennen 
verandert dankzij de razende 3D-printontwikkelingen. 
Revolutie of niet, voor een ontwerper zijn er implicaties. 
Wat doet het met uw vak? Op verkenning met vakgenoten, 
opdrachtgevers en slimme buitenstaanders.

Innovatie 

 Revolutie in fluweel 

We kunnen steeds gemakkelijk thuis spullen 
uitprinten en, as we speak, wordt in Amsterdam 
door DUS architects een grachtenpand met 
behulp van 3D-printtechniek gebouwd. We 
staan desondanks niet aan de vooravond van 
een nieuwe industriële revolutie, meent Van 
Mensvoort: ‘3D-printen is gewoon een vervolg 
op desktoppublishing in de jaren ’90 en een 
overgang van massaproductie naar mass custo-
mization. Toen iedereen een printer kreeg en 
toegang tot opmaak- en ontwerpprogramma’s, 
werd niet iedereen grafisch ontwerper. Nu gaan 
we van 2D-print naar 3D-print. Kocht ik eerst 
een vaasje bij de Blokker, straks download ik 
hem, verander ik er iets aan en print ik hem. Het 
is daarbij wel een technologie die fundamenteel 
onze cultuur kan veranderen. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld de gevolgen nog niet overzien van 
mensen die zelf drugs gaan maken. Maar een 
vaasje of een huis printen, wie heeft daar last 
van? Hooguit een paar industriële of middelma-
tige ontwerpers.’ Bovenmatig meubelont-
werper, gelukkig voor hem, Michiel van der 
Kley, ziet in de nieuwe techniek toch wel een 
kleine revolutie, al is het op een deelgebied: ‘In 
de “oude wereld” ga je als ontwerper een 
samenwerking aan met een producent, omdat 
hij degene is die de productiemiddelen en de 
verkoopkanalen heeft. In de nieuwe wereld kun 
je met producten die geprint worden, een 
andere route bewandelen. Je produceert zelf, je 
kunt je producten via internet laten bestellen, of 
je verstuurt bijvoorbeeld je digitale bestanden 
naar de klant die zelf gaat printen. Voor deze 
producten heb je geen producent meer nodig, 
en hij kan dus ook niet langer als filter optreden. 
Je praat direct met de eindgebruikers.’ 

Laagjes
Van der Kley onderzoekt met zijn Project Egg de 
mogelijkheden van de nieuwe technologie en 
co-creatie. Met 4.760 “stenen” bouwt hij een 

ruimtelijk object dat tijdens de meubelbeurs in 
Milaan wordt tentoongesteld. Iedereen met een 
3D-printer wordt uitgenodigd een “steen” te 
printen. Een ambitieus plan dat laat zien 
hoezeer de ontwerper de nieuwe mogelijk-
heden omarmt. ‘De techniek zal de bestaande 
industrie zeker niet vervangen. In massa gepro-
duceerde spuitgietobjecten zullen veel goed-
koper blijven. Maar het zijn onvergelijkbare 
dingen, in mijn ogen. Ik probeer me veel meer te 
concentreren op wat 3D-printen uniek maakt. 
Het heeft specifieke eigenschappen die het 

product bijzonder maken. Je hebt niet of nauwe-
lijks met ondersnijdingsproblemen of lossing te 
maken. Omdat je toch print kun je ze net zo 
goed allemaal uniek maken, dat soort dingen. Ik 
ben gaan houden van de “laagjes” die je ziet als 
onderdeel van de taal, ik beschouw het als het 
nieuwe hout. Dat is 3D-printen voor mij.’

Figuurzaag
Voor sieraadvormgever Peggy Bannenberg is 
de 3D-techniek een manier om dingen te 
maken die ze anders niet zou kunnen maken: 

Duo-ring van verguld 
messing met nylon, 
Peggy Bannenberg



175/2013 vormberichten

‘Je kiest goud omdat je goud nodig hebt voor je 
ontwerp, niet omdat je goud wilt gebruiken. 
Sieraden maken is puzzelen op de vierkante 
millimeter. Mijn 3D-sieraden kun je niet maken 
met ander materiaal.’ Bannenberg maakte in 
2009 dankzij een programma van TNO Eind-
hoven kennis met 3D-printtechniek. Intussen 
wint ze ontwerpprijzen met haar uitgeprinte 
armbanden, ringen en kettingen. Een daarvan is 
een Eunique Award. ‘Een jurylid van de Eunique 
Award was in eerste instantie tegen mijn nomi-
natie. Hij was van mening dat er geen sprake 
was van enige ambacht in mijn ontwerpen. 
Waar is het ambacht gebleven? Het werk is het 
maken van de tekening. Of je nu een ontwerp 
maakt in fysiek materiaal of met een tekenpro-
gramma op de computer, je bent aan het 
ontwerpen. Voor het maken van het model heb 
je kennis van materiaal nodig. Als iemand geen 
verstand heeft van sieraden maken kun je dat 
zien. Ik kan ook foto’s maken, maar ik ben geen 
fotograaf. Shapeways (3D-printmarktplaats, 
red.) heeft prints waarvan ik denk: pak een 
figuurzaag, dan ben je in tien minuten klaar.’

Prototype
Het designbureau van Jeroen Verbrugge, FLEX/
the INNOVATIONLAB®, heeft al meer dan vier 
jaar een 3D-printer in huis. ‘Het heeft niet alleen 
veel effect gehad op onze manier van het snel 
maken van prototypen. Het heeft ook onze 
manier van ontwerpen en engineering veran-
derd. Wij proberen nu sneller en vroegtijdiger 
constructies en ideeën uit tijdens het ontwerp- 
en engineeringtraject. Zo leren wij sneller en 
wordt de doorlooptijd van projecten ingekort,’ 
aldus de bureaudirecteur. Geen onbekend 
gegeven. Voor het maken van prototypen wordt 
de techniek al tijden succesvol toegepast. Mark 
van Iterson, Global Brand Design Manager van 
Heineken proeft ook al een tijdje van deze voor-
delen: ‘Ik ervaar dat 3D-printen met name in 

het ontwerp- en innovatieproces al heel veel 
toegevoegde waarde oplevert. Door snel proto-
types en testexemplaren te kunnen maken, 
wordt het ontwikkelproces enorm versneld. 
Ook gaat de kwaliteit van designs omhoog 
omdat je meer en betere iteratieve slagen kunt 
maken. Met name in situaties waarin harde 
deadlines realiteit zijn, is het grote winst dat je 
sneller meer verbeteringsstappen kunt maken, 
testen, en weer verbeteren.’ Ook het product 
development team van Ikea in Zweden gebruikt 
sinds 2003 3D-printtechnieken voor de ontwik-
keling van prototypes. ‘Erg efficiënt,’ geven ze 
desgevraagd aan: ‘We gebruiken 3D-print om 
design, functie en vorm te toetsten en testen. 
Voor onze designers zien we alleen maar 
mooie, nieuwe mogelijkheden.’

Halleluja
Enkel halleluja dus? Waar zijn de ontwerpers, 
vrezend voor verschraling van het vak en 
broodwinning? Verbrugge: ‘Ik denk niet zo 
snel dat iedereen zo maar producent zal 
worden. Bij ontwerpen is nog steeds sprake 
van vakmanschap, kennis, kunde en speci-
fieke kwaliteit. Het vak kan er wel wat door 
uitgehold worden, omdat mensen denken dat 
zij kunnen ontwerpen of fabriceren. Ik denk 
wel dat de zogenaamde additional manufactu-
ring een grote vlucht zal nemen. Online 
kunnen consumenten in de toekomst snel en 
gemakkelijk kapotte onderdelen bestellen en 
zelf vervangen. Dat betekent dat het ontwerp 
dat moet kunnen faciliteren.’ Bannenberg 
maakt zich totaal geen zorgen: ‘Het is als de 
introductie van computers. Aan de ene kant 
komt er wat bij en aan andere kant valt er wat 
af. Een bedrijf dat geen kennis heeft kan best 
met 3D-printen in de weer gaan. Maar dat 
blijft hetzelfde als voor het bestaan van de 
3D-printer. Hoe de waarde van een ontwerper 
wordt geschat, blijft gelijk. Er zijn genoeg 

3D-tekenaars die geen besef hebben van 
design en wel wat printbaars in elkaar zetten, 
maar zo kan ook elke prutser iets in Photoshop 
maken.’ Van der Kley’s commentaar is ook 
prettig nuchter: ‘Toen de broodbakmachine in 
zwang kwam, hebben ook niet veel mensen 
bedacht er een bakkerij mee te beginnen.’

iTunes
Het verdienmodel van de ontwerper is nog 
wel, populair gezegd, een ding. Wanneer een 
designer zijn 3D-ontwerpen digitaal aanlevert, 
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Project Egg

Project Egg van Michiel van der Kley is een 

ruimtelijk gebouw dat bestaat uit 4.760 

stenen. Alle stenen zijn uniek. Iedereen met 

een 3D-printer wordt uitgenodigd een 

“steen” te printen. Een steen adopteren kan 

ook. Van der Kley: ‘Ik heb al vaker 3D-prints 

gemaakt, en ook nogal wat modelletjes 

laten maken. Een project van deze omvang 

is echter volkomen nieuw voor de studio. Ik 

probeer te laten zien wat er met 3D-printen 

kan. Veel dus. Je kunt er grote dingen mee 

maken, ondanks de beperkte grootte van 

de printer, je kunt “met zijn allen” bouwen 

door het op te zetten met de community, 

je kunt grote en kleine variaties maken per 

product; het moet toch geprint worden.’ 

Er zijn inmiddels 250 stenen geprint. Met 

de beurs in Milaan in april wordt het krap, 

maar de ontwerper weet dat hij het haalt: 

‘Ik ga nu ook Fablabs benaderen en ik 

heb inmiddels andere goede contacten 

opgedaan.’

–

www.projectegg.org
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ga je dan werken met royalties? ‘Oude 
economie,’ vindt productontwerper Jelmer 
Zijlstra, ‘ik zit meer te denken aan ruilsys-
temen. Daar vinden we nog wel wat op. Het 
vak is trouwens zo breed. Wat voor de een 
werkt, werkt voor de ander niet.’ Van der Kley 
is stellig: ‘Laat mensen toch lekker tekenen en 
3D-printen wat ze willen. Er zullen genoeg 
redenen overblijven om met een ontwerper te 
werken. Vergelijk het met de grafische indus-
trie. Door de komst van veel eenvoudige soft-
ware kan een beginneling ook al leuke dingen 
maken. En toch is er nog steeds veel werk 
voor grafische ontwerpers. De wereld waar ik 
me nu in begeef is er een van delen, hetzij 
kennis of verbeteringen aan een model of 
zelfs een printer. Delen in plaats van 
afschermen. Nu wordt je in de regel betaald 
over het verkochte aantal exemplaren, straks 
kun je dat niet meer controleren. En ik denk 
ook niet dat je dat moet willen. We kunnen 
leren van de muziekindustrie. Die hebben zich 
in eerste instantie hevig verzet, en hingen 
voornamelijk op de gedachte dat het niet 
mocht en strafbaar was om muziek te kopi-
eren. Het duurde jaren voordat iemand op het 
idee kwam om vooruit te kijken, moe 
geworden wellicht van de strijd, en daar was 
iTunes.’ De meubelontwerper ziet enorm veel 
mogelijkheden: ‘Ik vermoed dat niet alleen het 
verdienmodel zal veranderen. 3D-printen zou 
ook goed een soort nieuwe nijverheid kunnen 
worden. Vergeet niet dat er door internet vrij 
gemakkelijk aan bijvoorbeeld kennis, open 
source software en modellen is te komen. 
Ik zie in de 3D-printwereld al veel veranderen. 
Daar worden modellen al gratis aangeboden, 
gewoon omdat iemand het leuk vind om te 
doen. Die vrijheid is erg aanstekelijk.’

Romantisch 
Vooralsnog loopt het overigens niet zo’n vaart, 
ook al brengt een gigant als HP volgend jaar 
3D-printers voor de consumentenmarkt en 
verwacht het Amerikaanse onderzoekbureau 
Gartner in 2014 een groei van 75 procent in de 
verkoop van de machines. Zoals Zijlstra denkt, 
en ook Van Iterson, zal 3D-printen vooral inte-
ressant worden als de hoeveelheid materialen 
gaat toenemen en de snelheid, finish en 
grootte van te printen onderdelen flink 
omhoog gaat. ‘Mensen hebben volgens mij 
een zeer romantisch idee ten aanzien van een 
3D-printtechniek,’ meent Zijlstra. ‘Ze kunnen 
alles gepersonaliseerd krijgen, maar willen 
mensen dat wel? Je wordt gedwongen om 
na te gaan denken over je eigen ontwerpen. 
Dat kost onder meer tijd en zelfreflexie.’ 
Los van welke vaart het allemaal zal lopen, 
heeft de wereldwijde designdirecteur van 
Heineken wel mooie 3D-fantasieën over zijn 
merk: ‘Vanuit Heineken kan ik me zeker 
 voorstellen dat bijvoorbeeld bars op diverse 
plekken op de wereld simultaan een nieuw 
design ontvangen, ter plekke uitprinten en 
installeren. Nog spannender wordt het als het 
vrijheidsgraden in productie ontstaan die er 

nu niet zijn; wat te denken van een mooi gelijk-
matig verloop van aluminium naar glas...’

Explosie 
Het vakgebied van de ontwerper blijkt flexibel 
te zijn en niet te staan of vallen met nieuwe 
technieken en of mogelijkheden. Zijlstra: 
‘De ontwerper is een professional die rekening 
houdt met een eisenpakket en kwaliteit. 
Hier is kennis en ervaring voor nodig. 
“Goede vormgeving” komt wel boven drijven. 
Ik zie de ontwerper niet als een uitverkorene 
die de wereld gaat redden. Ik denk wel dat er 

steeds meer interessante samenwerkingen 
gaan ontstaan tussen technische vakgebieden 
en ontwerpers. Ik verwacht daarom een beste 
explosie aan hele nieuwe uitspattingen en 
concepten. De ontwerper zal mogelijk meer 
processen gaan ontwerpen.’ Ontwerpers die 
zich verdiepen in 3D-techniek zullen volgens 
Van der Kley vooral op zoek gaan naar de 
grenzen en de mogelijkheden: ‘Ik hoop dat 
dat op den duur ook een nieuwe taal oplevert. 
Vergeet niet dat veel om ons heen de resul-
tante is van de mogelijkheden die de industrie 
ons biedt. De mogelijkheden van 3D-printen 
zijn van een andere orde, dus daar mag ook 
iets anders uitkomen.’

Crossover
Tot slot van Mensvoort. Hij meent dat de rol 
van ontwerper interessanter wordt: ‘Je bent 
straks niet meer die eenvoudige tekenaar van 
een leuk object, je bent de crossover tussen 
disciplines. Het gaat daarbij om visie en 
aanpak, niet om het medium. Grafisch, indus-
trieel, interaction, architectuur, schotten 
verdwijnen. Er is aan de ene kant ruimte 
voor unieke skills, ambachten en crafts, 
aan de andere kant voor mensen die cross-
mediaal kunnen werken en hun ontwerpvisie 
aanbieden. Alles daartussen is niet meer 
zo interessant.’
–
Wendy van Esveld

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij 

Jelmer Zijlstra (www.jelmerzijlstra.com)

Michiel van der Kley: 
‘Er zullen genoeg 
redenen overblijven 
om met een 
ontwerper 
te werken.’

Bekende 3D-printers voor thuis zijn onder meer 
de Cube, Ultimaker (foto), Makerbot en Builder.


