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tudio Ninaber is opgericht in 1971 door ontwerper Bruno
Ninaber van Eyben en al jaren actief in de Delftse binnen-
stad. Ninaber is van huis uit industrieel ontwerper, bekende
ontwerpen van zijn hand zijn het armbandhorloge en het

halshorloge. Deze creaties zijn in verschillende museumcollecties
terug te vinden, zoals het MoMA in New York en het Stedelijk in
Amsterdam.

Loeistrak  Het bureau werkt aan industriële en grafische pro-
ducten in opdracht van uiteenlopende bedrijven zoals AkzoNobel,
Stichting Praemium Erasmianum en MEE, maar ontwikkelt ook
eigen producten zoals horloges, lampen en de Architectuurpla-

quette. Met het loeistrakke werk in gedachte is het verrassend om
bij binnenkomst in het pand van Studio Ninaber te merken dat dit
bureau er eerder uitziet als een gezellig rommelige werkplaats met
overal machines, gereedschappen en rondslingerende materialen,
dan als een moderne designstudio. We spreken met Dorothee
Pape, die zich om te beginnen excuseert voor het niet werken van
de koffiemachine en snel een geïmproviseerde koffiekan in elkaar

flanst. Niet meteen een gelikte
Dutch Design-ervaring. ‘We 
proberen op alle manieren 
inventief te zijn, zoals je ziet’. 
Op de vraag wat de ontwerp-
filosofie van Studio Ninaber is
antwoordt Pape serieus: ‘We 
proberen in alles wat we doen zo
ver mogelijk door te dringen tot
de essentie van een product of
idee. Dat resulteert bij ons in
ontwerpen en producten die
ontdaan zijn van alle toeters en
bellen en daardoor tijdloos ogen.

We streven naar perfectie in vorm en materiaalgebruik en naar 
optimale functionaliteit. Onze producten zijn niet decoratief. 
We leggen de lat erg hoog voor onszelf en werken behoorlijk 
compromisloos.’

Overtuigingskracht  ‘Het kost soms moeite opdrachtgevers te
overtuigen dat iets zo moet worden zoals wij het ze voorleggen. We
zullen nooit drie of vier keuzemogelijkheden presenteren. Al die
keuzes hebben we zelf al gemaakt, dat is onze expertise en daar
worden we ook voor ingehuurd.’ Lachend: ‘We gaan niet over één
nacht ijs bij het ontwerpen, een Elfstedentocht gaat ook pas door
na veel nachten ijs! Helaas zien opdrachtgevers dat complexe en

langdurige traject niet altijd, maar alleen het eindresultaat en dat
kan bijvoorbeeld ook een logo van slechts drie letters zijn. Dan is
het soms lastig om dat te ‘verkopen’ als de best passende oplossing
en moet je al je overtuigingskracht daarbij in de strijd werpen.
Maar we hebben wél graag dat de opdrachtgever er iets van vindt,
een mening heeft, want dat neem je ook mee en uiteindelijk levert
dat alles tezamen het beste product op. 

Wij gaan niet over één nacht ijs bij onze ontwerpen, 
een Elfstedentocht gaat ook pas door na veel nachten ijs’

Blauww  • april 2016 Blauww  • maart 2016

19

Tekst Aad Derwort   •  Foto ’s Studio Ninaber,  Gerr i t  Schreurs

Zoeken naar essentie en perfectie
Studio Ninaber, Dutch Design uit Delft

Studio Ninaber is één van de toonaangevende ontwerpbureaus in Nederland en is 
al jaren in het centrum van Delft gevestigd. Het bureau zit verstopt op een fraai 
binnenterrein in het hartje van de binnenstad en werkt daar in alle rust aan uiteen-
lopende opdrachten en eigen producten. Mede daarom is het bureau niet zo bekend
bij de Delftenaar. Maar het werk van Studio Ninaber wordt in miljoenenoplagen 
gereproduceerd en iedereen heeft het ongemerkt talloze keren in handen. Het
bureau is onder meer verantwoordelijk voor de strakke, gestileerde ontwerpen van
de laatste serie guldenmunten en de achterzijde van de Nederlandse euromunten
met het portret van Beatrix. Een gesprek met Dorothee Pape, grafisch ontwerpster 
en partner bij Studio Ninaber, over vormgeving, overtuigingskracht en tijdloosheid.

Ambachtelijk ‘We willen producten ontwerpen die oplossin-
gen bieden voor problemen die mensen tegenkomen en waar door
de industrie nog niets voor is bedacht. We maken geen producten
voor niet-bestaande problemen, we maken ook niet een zoveelste
variant op een vaas.
Je hoort op de achtergrond nu het geluid van schuren en frezen,
dat is precies hoe we hier werken, we gaan al snel aan de slag met
verschillende materialen om dingen uit te proberen, om te kijken
en te voelen wat de mogelijkheden zijn – heel ambachtelijk. We 
zitten niet eindeloos achter beeldschermen om de perfecte 
productschets te maken en dat dan door te sturen naar een extern
productiebedrijf. Gevolg is dat we onszelf daardoor soms dwingen
om ook de productie van een ontwerp in eigen hand te nemen
omdat uitbesteden niet de gewenste kwaliteit oplevert of omdat
dat budgettair onhaalbaar blijkt. We willen altijd het beste resultaat
eruit halen, voor de opdrachtgever én voor onszelf.’

Architectuurplaquette Op tafel ligt een strak ontworpen
cassette met een opvallend eigen product van Studio Ninaber: de
Architectuurplaquette. Pape vervolgt: ‘De Architectuurplaquette is
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De strakke, gestileerde ontwerpen van Studio Ninaber voor de achterzijde
van de euromunten en de laatste serie guldenmunten.

Dorothee Pape van Studio Ninaber met 
de Architectuurplaquette: ‘We streven naar
perfectie in vorm en materiaalgebruik’



een idee van Delftenaar Basiel
van Bemmelen, wij hebben het
visuele concept volledig in
eigen huis ontwikkeld. Een
duurzame plaquette die aan de
gevel van een gebouw wordt
bevestigd en waarop informatie
is te vinden over architect, op-
drachtgever, bouwer en bouw-
periode. Een vierkant paneel
van 27 x 27 cm, uitgevoerd in
hoogwaardige materialen zoals
acrylaat en geëxtrudeerd alu-
minium. De tekst wordt diep
en haarscherp in het materiaal
gelaserd en opgevuld met
acrylaat. Daarna worden de
onderdelen geschuurd en ge-
polijst en uiteindelijk wordt
de plaquette samengesteld en
verlijmd tot er een robuust 
geheel ontstaat waarbij de 
uitvoerige aandacht voor 
detaillering en afwerking 
meteen opvalt.
Elke plaquette bevat uiteraard
een andere tekst en de pro-
ductie is een ambachtelijk
proces, waarbij veel handelin-
gen en bewerkingen noodza-
kelijk zijn om tot een duur-
zaam en onverwoestbaar re-
sultaat te komen. De technieken en apparatuur om de plaquette te
realiseren zijn door Studio Ninaber zelf ontwikkeld en ook de ge-
hele productie van de plaquette vindt in eigen huis plaats met onze
eigen ‘houtje-touwtje’-machines’,’ zegt Pape, maar daarmee doet ze
de inventieve productiemachines tekort. ‘Ook hier geldt dat als we
dit zouden moeten uitbesteden aan een extern productiebedrijf de
kosten veel te hoog zouden zijn en we ook geen garantie op een
constante kwaliteit zouden hebben. Die kwaliteit is een absolute
voorwaarde voor ons.’
Deze moderne versie van de gevelsteen heeft een tijdloze en 
waardevolle uitstraling en is gegarandeerd graffiti-proof en ook
ongevoelig voor corrosie door weers- en windinvloeden. Tot in de
kleinste details is erover nagedacht om de duurzaamheid te 
waarborgen. ‘De plaquettes worden integraal onderdeel van een
gebouw en moeten minimaal dertig jaar mee kunnen, dat 
garanderen we ook’, aldus Pape. 

Voor iedereen  De plaquettes zijn te vinden op uiteenlopende
architectuur verspreid over het hele land. De Stichting Architec-
tuurplaquette promoot de plaquette en heeft als doelstelling de 
belangstelling in architectuur en onze gebouwde omgeving aan
een groot publiek bekend te maken. 
Veel gemeenten hebben inmiddels plaquettes afgenomen en ook
bouwbedrijven en projectontwikkelaars zien graag een plaquette
aan de gevel van hun bouwproject terug. De plaquette is er voor
iedereen. Het is een informatiebord, geen waardeaanduiding, er
vindt dus ook geen selectie plaats, maar het geeft wel extra uit-
straling aan een gebouw. Op de vraag of we de plaquette ook op 
gebouwen in Delft kunnen vinden antwoordt Pape: ‘Jawel, bijvoor-
beeld kinderdagverblijf Plukkebol van architecte Jeanne Dekkers
heeft een plaquette aan de gevel, maar ook de Diagoonwoningen
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van Hertzberger, de Brandweerkazerne van Spring architecten en
de Koepoortgarage van Atelier Pro. Dit is slecht een kleine selectie,
er zijn er nog meer te vinden in Delft.’
In totaal zijn er inmiddels ruim 800 gebouwen en objecten voor-
zien van een architectuurplaquette en de website www.architec-
tuurplaquette.com dient daarbij als een architectonisch naslag-
werk. We werken aan een nieuwe versie van de website waarbij we
gps-techniek gebruiken om de verspreiding en locaties makkelijker
zichtbaar te maken.

Fabriek In het naastgelegen pand, de voormalige ‘Sigaren-
fabriek’ geeft Dorothee Pape nog een korte rondleiding door de
productielocatie, waar de plaquettes, maar ook opbergboxen voor
munten en de horloges geproduceerd worden. ‘We organiseren
hier ook regelmatig ‘open productiedagen’ voor onze klanten. 
Erg nuttig, want klanten vinden het leuk om te zien hoe de dingen
gemaakt worden en wij kunnen dan laten zien hoeveel onderzoek,
ontwikkeling, handelingen en bewerkingen het vraagt om onze
ontwerpen efficiënt en seriematig te kunnen realiseren. Iets wat je
vaak niet direct aan een product zelf kunt afzien. Het levert begrip
op voor het prijskaartje dat aan onze producten hangt.’

De architectuurplaquette wordt
geleverd in een fraai ontworpen
verpakking die perfect aansluit
op de strakke vormgeving van 
de plaquette.

Voor geïnteresseerden in de Architectuurplaquette:
zie de website www.architectuurplaquette.com. 
U vindt hier onder meer de uitgebreide Architectuurgids 
met alle gebouwen die zijn voorzien van een plaquette 
en de plaquette is hier ook direct te bestellen.
Informatie over Studio Ninaber: www.ninaber.nl
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Selected Femme
Maison Scotch
Dept
Saint Tropez
Modström
Sandwich
Vanilia
Marc O’ Polo
Anna Scott
G-Star
Para mi
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