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1. Hanglamp Sjaan voor het kantoor van ADP
Architecten gaf het startsein voor de oprichting van
Vilt aan Zee. 2. De lampen zijn van 100% wol, maar
er kunnen ook met zijdedraad of bamboevezel
patronen in aangebracht worden. 3. Tafellamp
Heppie wordt geleverd als bouwpakket. De poot
kan op drie manieren worden neergezet, waardoor
de lamp omhoog, vooruit of naar beneden schijnt.
4. Sandra Burggraaf en Anne van de Weijer van Vilt
aan Zee kennen elkaar van de studie Bouwkunde
aan de TU Delft. 5. In 2013 maakte Vilt aan Zee
acht grote hanglampen met een doorsnede van
1.20 m voor het restaurant van tv-producent
Eyeworks in Amsterdam. 6. Voor restaurant
Didong in Den Haag ontwierp Vilt aan Zee een
geluiddempend lichtpaneel.
ArchitectuurNL
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NIEUWE WEGEN

Vilt aan Zee
De eigenaars van ontwerpatelier Vilt aan Zee werkten tien jaar succesvol als architect
toen ze besloten het roer om te gooien. ‘We wilden wat anders dan achter de computer
zitten en dingen regelen.’ Sandra Burggraaf en Anne van de Weijer volgden hun hart en
maken nu met veel passie vilten lampen en akoestische lichtpanelen. ‘Heerlijk met onze
handen in wol, water en zeep.’
‘Vilten is hobbymatig op ons pad gekomen,’
zegt Anne van de Weijer van Vilt aan Zee
in Den Haag, een ontwerpatelier van vilten
lampen en geluidspanelen dat ze samen met
oud-studiegenoot Sandra Burggraaf runt.
Tot drie jaar geleden werkten beiden nog
als architect in dienst van een bureau. ‘Van
achter de computer zitten, dingen regelen en
langlopende projecten werden we allebei niet
gelukkig. We wilden wat met onze handen
doen.’ Tijdens een cursus vilten raakten het
tweetal enthousiast over de ambachtelijke
werkwijze en pure wol als materiaal.

Eenvoud
‘Vilt wordt veel gebruikt voor kleding, sjaals
en kinderattributen. Maar wij wilden een
link maken naar architectuur,’ legt Bruggraaf
uit. Het duo zag direct mogelijkheden voor
handgemaakte, vilten lampen van 100% wol.
Dat idee waren ze niet eerder tegengekomen.
‘Wol geeft prachtig, zacht licht. Bovendien heeft
elke lap vilt een unieke structuur, die je pas ziet
als je er een lamp achter zet.’
De eenvoud van het viltproces wil Vilt aan Zee
benadrukken in haar ontwerpen. Het atelier
ontwikkelde hiervoor een eigen techniek. Met
wol, warm water en olijfzeep wordt een ronde
zak gevilt. Door in de zak een ballon op te
blazen, krijgt de lamp zijn vorm. Vervolgens
wordt de lamp verder vervilt en ingesmeerd
met verharder. Afhankelijk van het gewenste
effect, wordt wol van bepaalde schaapsoorten
gebruikt. Met zijdedraad, bamboevezel
en papier worden eventueel patronen
aangebracht. Een constructie van Studio de
Jong Lampen maakt de lamp af.
Alle lampen zijn unieke exemplaren met prijzen
variërend van € 120 tot € 1135. Burggraaf:
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‘Geen een lamp is hetzelfde. Het zijn net
kleuters die allemaal een eigen aanpak vragen
voordat ze de deur uitgaan, daarom geven we
ze allemaal een naam, zoals Otto, Mien of Saar.’

Vertrouwen
De eerste opdracht, een grote hanglamp voor
het kantoor van ADP Architecten in mei 2011,
gaf het tweetal vertrouwen. Van de Weijer: ‘Dit
bevestigde dat er een markt was voor onze
lampen. Eind 2011 ben ik toen als eenmanszaak
begonnen. Daar is Sandra later bijgekomen
en sinds 2013 vormen we een VOF.’ Inmiddels
werken Burggraaf en Van de Weijer drie
dagen per week in het bedrijf. Burggraaf
heeft haar baan bij KBnG Architectuur ervoor
opgegeven. Ondanks succesvolle projecten en
carrièrekansen lag haar hart bij Vilt aan Zee.
Van de Weijer werkt nog één dag in de
week bij Restauro Architecten. ‘Werken
aan kleinere ontwerpopgaves trekt me nog
steeds. Bovendien blijf ik zo op de hoogte van
ontwikkelingen in het vak.’
Tot voor kort werkte Vilt aan Zee
kostendekkend, maar dankzij een paar grote
opdrachten maakt het bedrijf sinds een half
jaar winst. Afgelopen zomer leverde het atelier
acht grote hanglampen met een doorsnede van
1.20 m voor het restaurant van tv-producent
Eyeworks. ‘Een gigantische klus, waar we vijf
weken aan hebben gewerkt. Op dit moment
zijn we bezig met twintig lampen voor het
HollandRoute Huis in het oude stationsgebouw
op het Hembrugterrein in Zaanstad.’

Heppie
Het nieuwste ontwerp is tafellamp Heppie,
bedacht in samenwerking met timmeratelier
Houtekiet uit Noordwijk. Door de grenen
Tekst Emy Vesseur

pootconstructie kan de lamp op drie manieren
worden neergezet, zodat het licht naar boven,
vooruit of naar beneden schijnt. Heppie is
tijdens de Dutch Design Week 2013 gelanceerd
en tentoongesteld op Object 2014.
Behalve lampen maakt Vilt aan Zee ook
akoestische lichtpanelen. Vilt wordt hiervoor in
een houten frame gespannen met daarachter
ledverlichting. ‘Maat, patroon en kleur stemmen
we af op de wensen van de klant. Zo ontstaat
een uniek kunstwerk dat zowel de verlichting
als de akoestiek van de ruimte verbetert,’
legt Van de Weijer uit. ‘Eén paneelontwerp
hangt samen met drie vilten lampen in
Indonesisch restaurant Didong in Den Haag.
Ook hebben we ontwerpen gemaakt voor de
vluchtrappenhuizen van het nieuwe Achmeahoofdkantoor, maar die opdracht ging niet door.’
Naast grote opdrachtgevers heeft Vilt aan
Zee veel particuliere klanten via woonwinkels,
woonbladen of designbeurzen. ‘We kunnen alle
lampen op maat maken. Mensen komen dan
langs op het atelier om aan te geven wat ze
precies willen.’

Ecologisch en sociaal
Vilt aan Zee doet er alles aan om duurzaam en
sociaal verantwoord te produceren. Naast het
gebruik van ecologische materialen, start het
bedrijf dit jaar met een buurttuin waar planten
groeien om wol mee te verven. Ook is het plan
om een herder in Delft schapen te laten hoeden
die de wol voor de viltproducten leveren.
Mensen met een zorgvraag kunnen dan helpen
in het atelier, de tuin of bij het schoonmaken en
kammen van de wol. ‘In de toekomst weet de
klant dan precies van welk schaap de wol komt,
met welke plant de wol is geverfd en wie de
lamp heeft gemaakt.’
ArchitectuurNL
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