
NS-UPcycle

De NS-UPcycle producten worden gemaakt door:

MSPE

NS heeft de ambitie om het 
NS afval duurzaam te verwerken 

tot grondstof. Hergebruik heeft grote 
aandacht. NS werkt hiervoor samen met 

ontwerpers en ondernemers die upcycling in 
de vingers hebben.

Hergebruik van materialen is noodzakelijk voor 
het behoud van onze aarde. Grondstoffen raken 
op en de bevolking blijft groeien. Door meer 

te doen met minder materialen zorgen we 
ervoor dat de generaties na ons ook 

nog goed kunnen leven.
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mariandessingshop.nl

2ndare staat voor een tweede durf, een 
tweede kans, het tweede leven dat 

wordt gegeven aan bekledingen 
uit openbare ruimtes. 

Deze tassen zijn gemaakt van 
stoelbekleding uit oude NS 
treinen. Aan de hand van het 
nummer dat op het label van 
de tas staat, is te achterhalen 

van welk treinstel en welk 
bankje de tas is vervaardigd. De 

tas kan worden geleverd zolang 
dit treintype wordt afgebroken.

2ndare.nl

Meubelspuiterij Elburg zorgt ervoor 
dat de bekleding van treinstoelen 

uit oude treinen grondig gereinigd 
wordt. Tevens worden er de 
treinpoefs geproduceerd.
Deze worden gemaakt van de 
lappen die te stug zijn voor de 
2ndare tassen maar perfect 
zijn voor een treinpoef. 

De hockers zijn er in allerlei 
maten en vormen, maar voor de 

kleuren geldt natuurlijk op=op. 

Marian Dessing Ontwerpburo 
heeft twee producten van gele 
informatieborden gerealiseerd. 
Het Broedstation is een 
duurzaam liefdesnest voor 
kleine vogels, dat ook nog 
eens dubbelwandig en goed 
geventileerd is. 

Wil je vogeltjes van dichtbij 
bekijken? Druk het Voederstation 
met de zuignapjes op je raam, vul 
het flesje met het voer .

mspe.nl

VerdraaidGoed.nl

MSPE

VerdraaidGoed is een duurzaam 
projectbureau dat zich bezig 
houdt met verspilling tegen 
gaan. Dit doen we bijvoorbeeld 
door, i.s.m. sociale werkplaatsen, 
restmaterialen om te zetten in 
nieuwe producten. 

Het Spoorblok, het Paper Station, 
de Trein Tof-Hee 3-in-1 spellenset 
en het NS Dienstblaadje zijn hier 
leuke voorbeelden van.


