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verdraaid Beton 
Blitz Beton Atelier 2002, TU/e 



Perfectie 

Iedereen heeft wel eens een min of meer vloeibare 
massa (deeg of gips) in een vorm gegoten met de 
verwachting dat na opstijving er net zo'n mooie 
pudding of beeldje uitkomt als op de foto bij de 
receptuur. 
In de glossy architectuurtijdschriften zijn 
regelmatig de perfecte betonwanden te zien van 
de Japanse architect Tadao Ando. 
Met dit beeld voor ogen beginnen de studenten 
in de workshop beton. 
Het thema was dit keer gebogen beton, een schier 
onmogelijke opgave. 
Beton netjes kisten en gieten is al Lastig en dan 
nog in een gebogen vorm. Maar wel een uitdaging 
om de theorie in de praktijk te brengen, hier wordt 
de brug tussen hoofd en hand gelegd. 

De groep Bouwtechnisch Ontwerpen is een warm 
voorstander van deze confrontaties met de praktijk. 
Op een andere schaal gaat het hier om de relatie 
onderzoek en onderwijs. Dit is een op het ogenblik 
hot item in de universiteiten. Het is belangrijk dat 
deze twee O's samen opgaan. 
Het zet de studenten aan het denken en Leidt 
uiteindelijk tot academici. 

De inzet van het team Guus Timmermans (BTO) en 
Hans Kohne (ENCI) heeft wederom geleid tot 
verassende studies en resultaten. 

prof.ir. Jouke Post, TU/e mei 2002 
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Het succesvolle Blitz Beton Atelier 2001 met als 
thema Beton als behang was aanleiding in het 
studiejaar 2002 wederom een dergelijk atelier te 
organiseren. 
Als thema dit jaar is gekozen voor Gebogen beton. 
Een van de intrinsieke eigenschappen van beton 
is dat het door zijn vloeibaarheid iedere gewenste 
vorm kan aannemen. Voorwaarde is wel dat er een 
bekisting of techniek beschikbaar is waarin de 
gewenste vorm tot stand komt. Er is een bezoek 
gebracht aan Hurks Beton om de finesses van de 
relatie betonvorm en bekisting te achterhalen. 

Gebogen of gekromde vlakken zijn grofweg te 
verdelen in enkelvoudig- en dubbelgekromde 
vtakkerr. 

Wanneer men in staat is bekistingsmateriaal (hout, 
metaal, kunststof) op een eenvoudige wijze 
enkelvoudig te krommen dan is men ook in staat 
het betreffende betonnen product te vervaardigen. 
Zo ook vereist een betonnen product met 
dubbelgekromde vlakken een bekisting met 
genoemde eigenschappen. Het dubbelkrommen 
van bekistingsmateriaal is niet eenvoudig en soms 
in het geheel niet mogelijk. Het materiaal polyes
ter biedt wel de mogelijkheid maar is duur, 
waardoor grote series noodzakelijk zijn. 
Het zoeken naar mogelijkheden om 
dubbelgekromde- ook wel ruimtelijk gebogen 
vlakken in beton te maken vormde het thema van 
dit project. 
Aan de hand van een te ontwerpen betonnen 
element (straatmeubel), waarin uiteraard gebogen 
vlakken zijn opgenomen, 



wordt onderzocht hoe dit te realiseren. Een 
belangrijk fenomeen dat onlosmakelijk met beton 
verbonden is, is het kunnen denken in positieve 
en negatieve vormen. Betonnen objecten worden 
nu eenmaal vervaardigd in een mal of bekisting 
en moeten als zodanig "lossend" van vorm zijn. 
Essentieel in het geheel dus is het ontwerp en 
vervaardiging van de mal, bekisting of contravorm. 

Het "experiment" is een belangrijk middel om 
oplossingen te genereren en te toetsen, zowel voor 
het product als de bijbehorende productietechniek. 
Veel tijd is dan ook ingeruimd om te 
experimenteren en schaalmodellen te produceren. 
Het eerste gedeelte van het project bestaat uit het 
ontwerpen van een betonnen straatmeubel 

waarin dubbel gekromde vlakken zijn opgenomen 
en het ontwikkelen van de bijbehorende 
productiewijze. Het zoeken naar 
productiemogelijkheden van dubbelgekromde 
vlakken staat centraal. Schaal 1:10 en op ware 
grootte is er geexperimenteerd. 
Dit traject is individueel. Er hebben 14 studenten 
aan deelgenomen. 
Belangrijk is het 1:1 experiment waarin echt kennis 
gemaakt wordt met de verwerkingseigenschappen 
van beton. Gezien de hoeveelheid werk dat dit met 
zich meebrengt is gekozen om de twee meest 
kansrijke ontwikkelingen 1:1 verder uit te werken. 
De keuze ervan is gemaakt door een vakjury en 
door de studenten zelf. 



Zowel de vakjury, bestaande uit docenten en 
vertegenwoordigers uit de betonindustrie, als de 
studenten kwamen tot dezelfde nominatie. 
Het waren de projecten zandba(n)k waarin het 
vormen in zand centraal staat en twist waar met 
behulp van enkel rechte plankjes regelvlakken 
worden gevormd. 
In teamverband is het 1:1 experiment voorbereid. 
Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de 
expertise van betrokken bedrijven, het ter 
beschikking gestelde materiaal en de beschikbare 
outillage van het laboratorium van de faculteit 
Bouwkunde. 
Het daadwerkelijk vervaardigen van de gekromde 

Twee kub zand is er verzet en aangestampt om de 
vereiste zandvormen te maken. Nieuwe technieken 
vereisen nieuwe, niet voorhande zijnde 
gereedschappen. Deze werden ter plaatse bedacht 
en gemaakt. Bij het daadwerkelijk storten werd 
kennis gemaakt met de onweerstaanbare drang van 
vloeibaar beton om zich door naden naar buiten 
te werken. Alle hens aan dek vergrootte de 
saamhorigheid. De 1:1 werkstukken kwamen beide 
ongeschonden uit de kist. 
Beide teams kunnen terugkijken op een leerzaam 
proces waarin theorie en praktijk hand in hand 
gin gen. 

vlakken in zand en andere bekistingsmaterialen Guus Timmermans, TU/e mei 2002 
leidde ook tot gekromde ruggen. 
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Concrete Former 

Een mogelijkheid om een dubbelgekromd 
betonnen product seriematig te produceren, is 
door gebruik te maken van een flexibele 
bekistingswand. Een optie is daarbij om een dikke, 
stugge, rubberen mat te gebruiken die wel 
buigbaar is en die eventueel gewapend is met 
vezels. Deze mat zou dan als vervanger van het 
traditionele betonplex kunnen worden gebruikt. 

Het uiteindelijke ontwerp voor deze 
productiemethode is een volledig computer 
gestuurde mal om prefab beton elementen te 
maken in verschillende opeenvolgende vormen. 
Het gaat hier om een serie gekoppelde 
hydraulische pompen die in een frame gezet zijn 
en allemaal onafhankelijk te stellen zijn met 
behulp van CAM technieken. 

Het gehele frame met pompen staat op een 
verrijdbaar onderstel, zodat de kist makkelijk 
gelost kan worden. De randkisten maken gebruik 
van een wat andere techniek om de bewegingen 
van de kist te kunnen volgen. De pompen kunnen 
horizontaal bewegen, om zo de kromming in de 
rand van de kist goed op te kunnen vangen. 

Het is de bedoeling dat voor het belangrijkste 
onderdeel, het materiaal van de kist zelf, een 
rubber legering gebruikt wordt. Deze moet flexibel 
genoeg zijn om de krommingen op te vangen en 
stijf genoeg zijn om de druk van het beton op te 
nemen. De bedoeling is om het rubber met een 
soort mat met honingraat mazing te verbinden om 
zo de stijfheid van het rubber te verkrijgen. 



Concrete Typhoon 

Het ontwerp van de Concrete Typhoon vormt een 
soort baken op een openbaar terrein. Een wokkel 
die de complexiteit van de gemeenschap moet 
voorstellen. De concrete typhoon bestaat uit vier 
delen die elk een kromming van driekwart cirkel 
maken. 

Als productiewijze is gekozen voor de traditionele 
bekistingsmethode. De bekisting wordt in vier 
kwarten opgedeeld om zo het lossen van de kist 
te vergemakkelijken. Op deze manier worden 
problemen zoals afschuiving en het blijven zitten 
van beton tegengegaan. 

Voor de binnen- en buitenbekisting wordt een 
raamwerk van houten balken gemaakt. 

Dit raamwerk wordt bekleed met 3 of 4 lagen 
buigtriplex van 3 a 4 mm dik, dat wordt verlijmd 
en vastgeschroefd aan de achterliggende 
constructie. De tweede en derde laag buigtriplex 
worden diagonaal geplaatst. Zo kunnen de 
krommingen van het vlak het beste worden 
opgenomen. 

De kist wordt geschuurd en geplamuurd om alle 
laatste oneffenheden weg te werken. Daarna wordt 
de kist 2 of 3 keer gelakt totdat er een spiegelend 
vlak ontstaat, wat zorgt voor een glad oppervlak 
van het beton. 

Als afdichting wordt gebrui k gemaakt van een 
kunstof strip die de hoeken afrond tot 45 graden. 

11 



lL... 

Uitgangspunten: 

Alvorens aan het antwerp te beginnen is er gekeken 
naar de eigenschappen van het materiaal beton: 
Betonspecie 

Beton 

· Plasticiteit 
· Verwerkbaarheid 
·Samenhang 

· Heterogeniteit 
· Gewicht {2000-2800 kg/m3) 
· Druksterkte 
· Duurzaamheid 
· Waterdichtheid 
· Oppervlaktestructuur 
· Kleur 

Het meest voorkomende bouwproduct, de 
betonnen wand, vormt het uitgangspunt voor het 
antwerp. 

Ontwerp: 

Bij dit antwerp werd gekeken naar het ontwerpen 
van een hangplek. De betonnen wand is hier als 
uitgangspunt gebruikt. 

Door de wand te buigen in een cirkelvorm en 
daarna te 'twisten' om de eigen as ontstaat er een 
deel van een zogenaamde mobiusring. Dit is een 
ring die maar een zijde heeft. De uiteinden van 
het element liggen plat op de grand en in het 
midden draait het element tot een wand die een 
beetje schuin staat. 

Het element dient als hangplek waar men op kan 
zitten, tegen kan leunen of zelfs op kan skaten. 
Wat echter wel de eis met zich meebrengt dat het 
oppervlak van het beton glad moet zijn. 



Productiewijze: 

De basis voor de bekisting van het element vormen 
twee cirkels die ieder in hun eigen vlak liggen. De 
cirkels vormen een stalen frame dat dicht gezet 
wordt met houten balken. Het element wordt dan 
als volgt geproduceerd: 

1. Er wordt 2x rand staal gebogen met de 
juiste radius. 

2. Aan de onderste ring worden balken van 
1200 mm geregen door middel van een 
geboord gat in de balken. 

3. De stalen ringen worden op afstand 
gehouden door een gelaste stalen stijl 
in het midden van de ringen 

4. De balken worden tegen de bovenste 
ring bevestigd. 

5. Op de balken wordt een toplaag 
aangebracht om zo een glad oppervlak 

te creeren. 

De kist wordt vervolgens in drie delen gesplitst 
om het element later op een fatsoenlijke wijze te 
kunnen vervoeren. 

Er worden twee soorten bekistingen gemaakt om 
zo te kijken welke bekisting het beste resultaat 
voor de oppervlaktestructuur geeft: 

1. De houten balken dicht tegen elkaar aan 
met een dubbele flexibele toplaag 
(bijvoorbeeld; pvc doek, rubber 
doek of polyester matten) 

2. De houten balken verder uit elkaar met 
stijve toplaag (bijvoorbeeld; 
kippengaas met verlijmde polyester
marten of 3 lagen buigtriplex) 

13 



Uitgangspunten: 

Bij dit antwerp is ervoor gekozen om het antwerp 
te laten leiden door de techniek. 

Uitgangspunt voor de productiemethode is de 
ballonjlucht-techniek. Het antwerp is aan de hand 
van deze techniek bedacht. 

Bij het ontwerpen is gekeken naar de behoefte van 
betonnen straatelementen in de stad. Elementen 
die onder andere naar voren kwamen waren; 
lantaampalen, bankjes, urinoirs etc. 

On twerp: 

Het idee van het antwerp is om een cirkelvormig 
element te creeren. Het antwerp moet alleen met 
ballonnen gemaakt kunnen worden. 

Aan de hand hiervan is een cirkelvormig element 
met urinoirs ontworpen. De gaten in het 
cirkelvormige element zijn alleen met behulp van 
ballonnen te maken. 

Productiewijze: 

Tijdens het experimenteren met de ballon/lucht
techniek bleek dat de luchtdruk in de ballonnen 
en de wanddikte van de ballonnen van grote 
invloed zijn op het uiteindelijke resultaat. Er zijn 
verschillende experimenten gedaan om te 
onderzoeken hoe het beste resultaat bereikt kan 
worden: 

- Ballonnen met lage luchtdruk en dunne 
wand. 

- Ballonnen met hoge luchtdruk en 
dunne wand. 



- Ballonnen met Lage Luchtdruk en 
dikke wand. 

- BaLLonnen met hoge Luchtdruk en 
dikke wand. 

- Het opvoeren vande Luchtdruk in de 
ballonnen na het storten van het beton. 

Uit de experimenten bleek, dat de toepassing van 
baLLonnen met een hoge Luchtdruk (6 Bar) en een 
dikke wand het beste resuLtaat geeft. Door de dikke 
wand kan de druk in de baLLon hoger opgevoerd 
worden. 

Een hoge druk is noodzakeLijk omdat bij toepassing 
van een ballon met een druk van 6 Bar ingestort 
in beton er geen vervorming van de baLLon pLaats
vindt. 

De opwaartse druk doet de baLLonnen naar hoven 
drijven. Om de baLLonnen aan de onderkant van 
de bekisting te bevestigen zijn ook diverse 
experimenten gedaan. 

De beste opLossing voor de bevestiging van de 
ballonnen is gevonden in het aanbrengen van 
zogenaamde vLeugels aan de ballon. Deze vLeugels 
worden ook weL toegepast bij Luchtbedden en 
opbLaasbare tenten om daar touwen aan vast te 
knopen. 

De vLeugels worden aan de ballon vastgeLijmd en 
met behuLp van schroeven aan de bodem van de 
bekisting bevestigd. Doordat de vLeugeLs geen 
Lucht bevatten Levert dit geen probLemen op. 

1 
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antwerp 

Er is gekozen om een bushokje in Maasbracht te 
ontwerpen. Om in de trant van de binnenhaven 
van Maasbracht te blijven is ervoor gekozen om 
het bushokje de vorm van een bootje te geven. 
Om niet ieder bushokje er hetzelfde uit te Laten 
zien zijn er twee mogelijkheden aan het 
basisontwerp toegevoegd. Ten eerste kan er met 
de positie van de betonnen schaal die er na het 
storten ontstaat gespeeld worden. Ten tweede kan 
voor ieder bushokje een andere oppervlakte 
structuur gekozen worden, afhankelijk van waar 
het bushokje komt te staan in de omgeving. 

Dm eTVoor te zorgen dat het bushokje aan zoveel 
mogelijk mensen tegelijk beschutting kan bieden 
zijn de afmetingen ten opzichte van een echte 
boot enigszins aangepast. 

Het is de bedoeling dat de binnenzijde van het 
bushokje een lattenstructuur krijgt dat refereert 
aan de vroegere scheepsbouw. De buitenzijde van 
het bushokje krijgt een zandstructuur, die naar 
mate de tijd verstrijkt verweert en overwoekerd 
wordt met mos. 

Productiewijze: 

De binnenbekisting wordt gemaakt met behulp van 
houten spanten. De spanten worden aan een 
hoofdspant bevestigd om zo de vorm van een boot 
te verkrijgen. Op deze manier wordt het geraamte 
van de bekisting gemaakt, waarop houten planken 
worden aangebracht. 



Om ervoor te zorgen dat er geen openingen tussen 
de houten planken ontstaan is er voor gekozen 
om met het aanbrengen van de planken van boven 
en onderaf te beginnen en zo naar elkaar toe te 
werken. 

De buitenbekisting wordt van zand gemaakt. Met 
behulp van een mal die groter is dan de 
binnenbekisting wordt een gat gegraven. Indien 
nodig gebeurt dit met een kleine graafmachine. 
De diepte van het gat wordt met de bovenkant van 
de mal gecontroleerd op de juiste afmetingen. Ook 
de bolling kan met dezelfde mal worden 
gecontroleerd. 

Nadat de buitenbekisting gereed is wordt de 
binnenbekisting in de buitenbekisting gehangen. 
Om dit te realiseren worden er op de 
binnenbekisting houten balken bevestigd die 
tevens aan de grond worden vastgemaakt om zo 
de verschuiving van de binnenbekisting tijdens het 
storten tegen te gaan. Tegelijkertijd met het 
storten van het beton wordt de binnenbekisting 
gevuld met zand. Zo wordt de opwaartse druk van 
het beton tegengegaan zonder dat de bekisting 
bezwijkt door een te grote druk aan een zijde van 
de bekisting. 

Bij het ontkisten wordt eerst het zand met een grote 
industriele stofzuiger verwijderd uit de 
binnenbekisting. Zo kan de bekisting makkelijker 
van het beton worden gelost. 17 
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Uitgangspunten 
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Bij dit ontwerp is er begonnen met het onderzoeken 
van allerlei dubbel gekromde schaalvormen en deze 
als basis te gebruiken voor het ontwerpen van een 
straatmeubel. Inspiratie is hierbij gehaald uit de 
schaalconstructies van Heinz Isler en Felix Candela. 

Ontwerp: 

Voor het straatmeubel bestaat het ontwerp uit een 
bolvormig schaalelement waarin een zitgedeelte 
gevormd is. De vorm van het straatmeubel is een 
deel van een bol waaruit vier cirkelvormige happen 
zijn gehaald. Op de plaats van die happen komt 
het zitgedeelte. De schaalvorm moet zo dun 
mogelijk zijn, omdat het moet lijken alsof het 
element zweeft en maar Lichtjes de grond raakt. 

Het zitgedeelte moet een ergonomisch 
verantwoorde vorm hebben, zodat men 
comfortabel kan zitten. Daarom zijn de 
overgangen in het straatmeubel geleidelijk en 
glad afgerond. Het straatmeubel heeft diverse 
functies; het kan als zitelement gebruikt worden, 
men kan er een plein mee versieren als een soort 
kunstwerk, kinderen kunnen erop spelen en 
skaters kunnen er gebruik van maken. 

Het ontwerp bestaat uit een dunne 
schaalconstructie die voornamelijk op druk belast 
wordt. Hierdoor is het materiaalgebruik minimaal. 
De drukkrachten zorgen wet voor spatkrachten 
vanuit de poten, vandaar dat er een trekband is 
toegepast om deze krachten op te nemen. 



Productiewijze: 

Om het straatmeubel op een goede manier te 
produceren is er onder andere geexperimenteerd 
met het gebrui k van kaarsvet en zan d. 
Productiewijzen die in aanmerking komen zijn de 
volgende: 

1. De bekisting maken van stalen platen. Bij deze 
methode wordt gebruik gemaakt van een houten 
mal waarop stalen platen in de juiste vorm worden 
'geklopt'. Zo kan er een boven- en onderbekisting 
worden gemaakt die oneindig vaak hergebrui kt 
kunnen worden. De paten worden bij deze methode 
prefab gemaakt. In deze paten zitten al 
wapeningsstekken van waaruit de schaal verder kan 
worden gewapend. De paten sluiten de mal af en 
worden aangestort. 

2. De ondermal wordt bij deze productiewijze van 
zand gemaakt en wordt ingesloten door gebogen 
schotten. Door plastisch beton boven op de mal 
te storten stroomt het beton langzaam naar de 
paten. Dit moet enkele malen herhalen worden 
totdat de laag beton bovenop dik genoeg is. Om 
te voorkomen dat de paten onderaan te dik 
worden door het beton dat naar beneden stroomt 
zijn er op de juiste hoogte openingen gemaakt 
zodat het overtollige beton wegstroomt. -

19 
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Ontwerp: 

Het antwerp bestaat uit een dubbel gekromde vorm 
die wat bijgeschaafd is zodat er een dynamische 
vorm ontstaat. Men zou op het object kunnen 
zitten, het zou dan dienst kunnen doen als bank. 
De afmetingen van het object zijn zo bepaald dat 
de bank enigszins ergonomisch is. 

De vorm van het object is verkregen met behulp 
van twee parabolen. Een parabool in de 
breedterichting (y=-x· /(350' /500)) en een 
parabool in de Lengterichting (x=y· /(1250' /200) 
+ 300). Door de ene parabool te verschuiven Langs 
de andere parabool, ontstaat er een soort 
zadelvtak. Oe formule die dan het gehele oppervlak 
beschrijft Luidt dan als volgt, z=-y· /(350' /500) + 
x· /(1250' /200)+300. 

Om het object wat dynamischer te maken is er aan 
de onderzijde een stuk afgesneden dat tevens te 
beschrijven is als een parabool. Daarnaast worden 
ook de zijkanten afgeschuind. 

Productiewijze: 

Het object wordt met behulp van een zand
bekisting geproduceerd. Er wordt een afdruk van 
het object in vormzand gemaakt, wat op dezelfde 
manier wordt gedaan als waarmee het dubbel 
gekromde vlak in de ontwerpfase is verkregen. 
Door de ene parabool te verschuiven over de 
andere parabool ontstaat het juiste dubbel 
gekromde vlak. 
Omdat het object niet massief is, is er een contra mal 
geproduceerd. 



~ 
saddle point 

Hiervoor wordt dezelfde zandvorm gebruikt als bij 
de buitenbekisti ng, welke wordt volgestort met 
beton. 

De contramal wordt op dezelfde plek terug 
gehangen om zo het beton te kunnen storten. 

De gewenste onderrand om het ontwerp wat 
dynamischer te maken, kan op 3 verschillende 
manieren gerealiseerd worden: 

- De contramal wordt gemaakt met behulp 
van de zandvorm en een extra rand, in 
de vorm van de uitsparing, wordt naast 
de contramal geplaatst. 

- De vorm van de contramal wordt 
aangepast door meer zand weg te halen. 
Hierdoor ontstaan een soort ronde 
'vleugeltjes' aan de zijkanten van de 
contra mal. 

- Toepassing van het foefje van Heinz Isler 
met de theedoek. De theedoek wordt in 
de juiste vorm op een mal bevestigd. 
Vervolgens worden er aan de toekomstige 
steunpunten touwen gemaakt waaraan 
het model wordt opgehangen. Na 
uitharding kan het object omgekeerd 
worden en kan er drukkracht worden 
uitgeoefend op de steunpunten. 

21 



Uitgangspunten: 

Voordat er begonnen is met dit ontwerp zijn er 
een aantal uitgangspunten opgesteld: 

· Toepasbaarheid van het product in 
openbare buitenruimten. 

· Mogelijkheid tot serieproductie. 
· Mogelijkheid tot schakeling van de 

elementen. 
· Vandalismebestendigheid van het 

product. 
· Zitcomfort van het product. 

Ontwerp: 

Het ontwerp is gebaseerd op een dubbel 
kuipstoeltje waarbij de stoeltjes onderling 
dusdanig zijn geplaatst dat de mensen in de stoel 
elkaar recht in de ogen aankijken. 

Zo heeft iedereen een eigen zitplaats maar wordt 
wel geconfronteerd met de personen tegenover 
hen. 

Productiewijze: 

Een van de uitgangspunten is dat het product 
seriematig geproduceerd moet kunnen worden. Dit 
is zeer goed mogelijk met een bekisting van 
polyester. Om een polyester bekisting te maken is 
er een moedermal nodig van hout of polystyreen 
schuim. Dit model wordt vervolgens met polyester 
bekleed, waarin Later het beton kan worden gestort. 

De bekisting moet uit twee delen bestaan om zo 
het product uit de bekisting te kunnen Lossen. 



Voor de productie worden de twee 
bekistingshelften aan elkaar gebout en wordt de 
bekisting omgedraaid, zodat het beton vanaf de 
onderzijde via een stortopening gestort kan 
worden. 

Een voordeel hiervan is dat de stortopening na 
het storten niet netjes afgewerkt hoeft te worden 
omdat deze dan aan de onderzijde zit. 

De twee bekistingshelften worden zo strak 
mogelijk tegen elkaar aan bevestigd en de kist 
wordt in een bak met zand gezet om zo vervorming 
van de kist onder de druk van het beton te 
voorkomen. Dit Levert een resultaat op waarbij het 
oppervlak erg glad is, maar waarbij de naad tussen 
de twee bekistingshelften wel duidelijk te zien is. 

De naad wordt als erg storend ervaren en daarom 
zijn er enkele experimenten uitgevoerd om dit 
probleem op te Lossen: 

- De naad wegwerken. 
- De naad benadrukken. 
- Andere oppervlaktestructuur zodat de 

naad niet opvalt. 

Uiteindelijk is gekozen voor de Laatste optie. Er is 
gebruik gemaakt van plastic folie in de bekisting 
waardoor er een griLLig uiterlijk ontstaat. Hierdoor 
vallen klei ne onnauwkeurig heden zoals de naad 
niet meer op. 

-
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Uitgangspunten: 

Bij dit project is er gekozen om een hangplek of 
abri te ontwerpen. Een paar elementen die 
aanwezig moeten zijn in het ontwerp van een abri 
zijn: 

· Plaats om te zitten. 
· Overkapping om onder te schuilen. 

Bij een hangplek zijn de aanwezige elementen 
minder duidelijk gedefinieerd. Daar gaat het meer 
om een herkenningspunt in de omgeving. 

Uitgangspunten voor het ontwerp zijn als volgt: 

· Een njet aUedaags, maar apart uiterlijk. 
Het ontwerp mag uit niet te veel losse 
onderdelen bestaan . 
Het ontwerp moet niet te groot, maar 
ook niet te klein zijn. 

On twerp: 

Na een aantal schetsontwerpen is uiteindelijk voor 
het ontwerp van de 'druppel' gekozen. Dit object 
kan gebruikt worden als hangplek, maar ook als 
bankje om op te zitten. 
Het ontwerp bestaat in principe uit twee zitjes, 
die met de rug naar elkaar toe zijn geplaatst. De 
druppel heeft een inham waar men in kan gaan 
zitten. Door de druppel 'door midden te snijden' 
ontstaan er twee halve druppels, die op meerdere 
manieren ten opzichte van elkaar kunnen worden 
geplaatst. 

Productiewijze: 

Om de druppel te kunnen maken is de volgende 
bekistingmethode bedacht. Er is voor gekozen de 
bekisting met behulp van twee materialen te 
maken. 



De buitenzijde van de druppel wordt gevormd door 
de bekisting in zand te vormen. De bekisting van 
de inham wordt van hout gemaakt. 

Door deze twee verschillende materialen ontstaan 
er ook verschillende oppervlaktestructuren, het 
zand Levert een ruwe structuur op, het hout juist 
een veel gladdere structuur. Dit verschil in structuur 
benadrukt het contrast tussen de ronde buiten
vorm en de hoekige binnenvorm. 

Door het gebruik van zand als bekistingmethode 
rijst de vraag of het zand gefixeerd dient te 
worden. In dit ontwerp gaat daar wel de voorkeur 
naar uit, vanwege de zandstructuur die op de 
druppel tot uiting moet komen. 

Er is gekozen om gebruik te maken van 
gestabiliseerd zand. Door hier genoeg water aan 
toe te voegen ontstaat er een goede binding die 
het mogelijk maakt om het zand in de juiste vorm 
te houden. 

Om de druppel in zand te kunnen storten is er een 
soort graafmachine ontworpen, deze graaft het 
zand weg zodat uiteindelijk de gewenste vorm 
ontstaat. Als het zand voor de bekisting is weg 
gegraven moet daarin de houten bekisting worden 
gepositioneerd. Dit geschiedt door een 
afstandhouder te plaatsen die de positie in de 
hoogte en onder de juiste hoek bepaalt. De 
bekisting wordt Langs de afstandhouder omlaag 
geschoven waarbij de bekisting waterpas wordt 
gehouden met behulp van twee waterpassen. 

---' 
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Uitgangspunten: 

Voor het antwerp van straatmeubilair is er bij dit 
antwerp inspiratie gehaald uit het straatmeubilair 
van het Zilverpark in Almere. Daar staan enkele 
stoelen die ten opzichte van elkaar gedraaid zijn. 
Belangrijke uitgangspunten voor het antwerp zijn 
de volgende: 

- Het object moet kunnen blijven staan. 
- Het object moet een uitdaging bieden 

om er op te gaan staan of zitten. 
- Het object moet in onbalans te brengen 

zijn . 

Nadat er een aantal schetsontwerpen 
geproduceerd en nader bestudeerd zijn, is er een 
definitief antwerp gemaakt. 

Het antwerp bestaat uit een bankje voor drie 
personen, die op de driehoekige vlakken kunnen 
gaan zitten. 

Het bankje kan bewegen doordat er een ronde 
vorm als onderzijde is toegepast. Het betonnen 
bankje moet de beweging zelf kunnen uitdempen, 
daarom is er een ellipsvormige onderzijde 
toegepast, waardoor ook de ronding beter 
zichtbaar is. 

Het gewicht van het beton en de weerstand tussen 
het beton en de ondergrond zijn bepalend voor 
de beweging van het bankje. 



Dit gewicht is eenvoudig te verminderen door 
minder beton te gebrui ken of door een 
toeslagmateriaal aan het beton toe te voegen. 

De weerstand tussen de ondergrond en het beton 
kan verminderd worden door het bankje op een 
harde en gladde ondergrond te plaatsen. 

Productiewijze: 

Het bankje wordt in het zand gestort. Eerst wordt 
er een kuil i n het zand gegraven door een 
ellipsvormige, multiplex plaat om een as te roteren 
totdat de gewenste diepte is bereikt. Vervolgens 
worden drie staten platen verticaal in het zand 
gestoken, zodat er een driehoek wordt gevormd. 

De sparing in het midden kan het beste van een 
zwaar materiaal worden gevormd, bijvoorbeeld een 
betonblok dat in het zand in de gewenste vorm 
wordt gestort. Dit blok kan afsteunen op het naast 
liggende zand. 

Het beton wordt ter plaatse van de zitvlakken 
gestort. Door na het storten de zitvlakken met zand 
te bestrooien ontstaat ook hier een zandstructuur. 

Het oppervlak waar de sparing heeft gezeten heeft 
een gladde oppervlaktestructuur wat contrasteert 
met de rest van het bankje. 

7 



On twerp: 

De bolvorm is hier uitgangspunt voor het ontwerp 
van een bushokje. Er is gebruik gemaakt van twee 
kwart bollen, beide met een straal van 1500 mm 
en het tussenstuk heeft een Lengte van 1000 mm. 
Om de uitstraling van het bushokje te verbeteren 
hebben de zijkanten geen rechte, maar een 
gekromde vorm. Het bushokje krijgt zo een 
speelsere vorm en oogt hierdoor ook beter. 

Een belangrijk uitgangspunt voor het bushokje is 
dat het iets met de directe omgeving te maken 
moet hebben, zodat ieder bushokje naar de 
omgeving verwijst waarin het zich bevindt. 
Hiervoor zijn in een [ater stadium proefstukken 
gemaakt met gras, houtsnippers en kiezels. 

Productiewijze: 

Zowel storten in zand is een optie om het bushokje 
te maken , als het gebruik van een dubbele 
bekisting. Bij dit ontwerp zijn er experimenten met 
beide vormen van bekisting uitgevoerd: 

- Dubbele bekisting, hier zijn met behulp 
van een houten moedermal de twee 
mallen vacuUm getrokken. 

- In zand gestort, hier is de contramal ook 
met behulp van vacuUmtrekken gevormd. 
De vorm van het schaalmodel is 
vervolgens uitgegraven. 

- Contramal van hout, met behulp van MDF 
schotten is de gewenste vorm gemaakt. 
Deze is vervolgens bedekt met 
kippengaas, fijnmaziger gaas en 
polyesterm atten. 



De bekistingsmethode die het beste op schaal 1:1 
kan worden toegepast is het in het zand storten 
met behulp van een houten contramal met een 
EPDM Laag. 

Als de contramal gereed is wordt op de plaats van 
bestemming in het zand de vorm van het bushokje 
uitgegraven. Vervolgens kan de EPDM-mal worden 
gepositioneerd en gefixeerd. 

Het zand dat is uitgegraven kan benut worden om 
het opdrijven van de contramal tegen te gaan. Door 
het zand dat is opgegraven in de contramal te 
p[aatsen is het prob[eem van het opdrijven 
verholpen. 

De schuine zijden van het ontwerp zijn te realiseren 
door een polystyrenen mal van te voren uit te 
snijden en deze tevens te gebruiken voor het 
fixeren van de contramal. 

Voor de proefstukken met de toepassing van 
oppervlaktematerialen, zijn verschillende 
materialen gebruikt zoals gras, houtsnippers en 
kiezels. 

Zoals de kameleon van kleur verandert bij een 
andere omgeving, verandert het bushokje van 
oppervla ktestructuur. Zo worden de materia len 
toegepast als het bushokje in de buurt van een 
grasveld (gras), bosrijke omgeving (houtsnippers) 
of grindpaden (kiezels) komt te staan. 
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Uitganspunten: 

Bij dit ontwerp is gekozen voor een bushokje. 
Uitgangspunten hierbij: 

- De reiziger moet kunnen zitten. 
- De reiziger moet geen last hebben van 

weersi nvloeden. 
- De abri moet vandalisme-bestendig zijn 
- De abri moet herkenbaar zijn. 
- De abri moet in iedere omgeving passen. 
- De abri moet flexibel zijn. 

Ontwerp: 

Bij het ontwerp van de abri is gebruik gemaakt 
van delen van bollen die over elkaar heen kunnen 
schuiven, een soort schalen. Door aan de schalen 
een onderplaat vast te storten, is de schaal op zich 
stabiel. 

De mate van inschuiving van de andere twee 
schalen bepaalt de stabiliteit van het geheel. Zo 
kan men zittend en staand onder een afdak op de 
bus wachten. 

Een inspirerend voorbeeld bij dit ontwerp was het Om het ontwerp in elke Nederlandse omgeving in 
Sydney Opera House in Australie. Bij dit ontwerp te kunnen passen wordt de structuur van de abri 
.~ft de r!N?twerr;er zkh ook Jaten inspireren door per omgeving aangepast. 
de omgeving. Tevens wordt bij dit ontwerp gebruik 
gemaakt van een element dat zowel als wand en 
als dak dient. 



Productiewijze: 

Er zijn verschillende experimenten gedaan om tot 
de ideate productiewijze te komen: 

- Gipstechniek, gipsschalen om een halve 
pvc-bol. 

- Ballontechniek, twee ballonnen over 
elkaar heen. 

- Textieltechniek, principe van de 
jongleerbal. 

De gipstechniek voldeed niet vanwege het 
onregelmatige oppervlak en het handmatig vormen 
van de balling. 

De ballontechniek voldeed op schaalniveau aan de 
eisen, glad oppervlak en overal even dik beton. 
In werkelijkheid is deze techniek echter moeilijk 
toe te passen. 

.• ,.-:.~-~ 
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De textieltechniek blijkt bij de 1:1 productie de 
beste kans van slagen te hebben. Het doek wordt 
dan met behulp van staten liggers opgehangen. 

Bij de keuze van het textiel moet gedacht worden 
aan de volgende punten: 

- De sterkte van het doek. 
- De verbindingen tussen delen van het 

doek. 
- De elasticiteit en flexibiliteit van het 

doek. 
- De gladheid van het oppervlak van het 

doek. 
- De waterdichtheid van het doek. 
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Uitgangspunten: 

In de luchtvaartindustrie wordt al volop gebruik 
gemaakt van dubbele krommingen om vliegtuigen 
aerodynamischer te maken. Het materiaal dat 
daarvoor gebruikt wordt bestaat uit een 
honingraatprofiel, genaamd honeycomb, dat 
dubbele krommingen toelaat. 

Extreme krommingen kunnen niet gerealiseerd 
worden met dit product omdat er een maximum 
aan de mogelijke krommingen zit. Oit materiaal 
vormt het uitgangspunt voor het ontwerp 

On twerp: 

Het ontwerp bestaat uit een straatmeubel waar men 
op kan zitten en dat geplaatst wordt op een plein 
of in een park. 

De bestrating van het plein komt golvend vanuit 
de bodem omhoog en vormt een organische 
zitplaats voor mensen. Het zitten op het plein is 
opgevat als integratie met het plein zelf. 

Het ontwerp is niet maatgebonden, dus het kan 
in verschillende groottes geproduceerd worden. 
Hier is gekozen voor een ontwerp met de 
afmetingen van 2000 x 3000 mm dat willekeurig 
op een plein kan worden geplaatst. 

Productiewijze: 

Om een geschikte bekisting toe te kunnen passen 
zijn er diverse experimenten met 
bekistingmethoden uitgevoerd. Uiteindelijk kwam 
de polyesterbekisting als beste naar voren. 



Er is een moedermal schaal 1:5 gemaakt met 
behulp van styrodur en gips. Aangezien het niet 
van belang is hoe dik het element wordt, is het 
mogelijk om twee keer een polyester bekisting met 
dezelfde mal vacuUm te trekken. 

Beide polyestervormen worden met behulp van 
afstandhouders op een korte afstand van elkaar 
gezet. De betonmortel is zeer vloeibaar gemaakt 
zodat het materiaal overal heen kan vloeien. 

Het beton oefende een grate druk uit op de 
polyester bekisting, waardoor de afstandhouders 
losgerukt werden en de bekisting verder van elkaar 
ging staan. Door bakstenen tegen de zijkanten te 
zetten en de bovenzijde vast te zetten met 
klemmetjes is dit probleem verholpen. 

Het model is op deze manier goed te realiseren en 
ook het antwerp op ware grootte is goed te maken 
met behulp van een polyester bekisting. 

Een andere manier waarop het element 
geproduceerd zou kunnen worden is met behulp 
van het honeycomb product uit de 
luchtvaartindustrie, hier is verder niet mee 
geexperimenteerd. 

Volgens deze productiewijze kunnen ontwerpen 
worden gemaakt met niet al te grate krommingen. 
Een voordeel van deze methode is dat het product, 
dat dan als bekisting fungeert, gestuurd kan 
worden door een computer. Het dichtzetten van 
de bovenzijde kan dan gedaan worden door een 
elastisch materiaal dat niet zo sterk hoeft te zijn, 
bijvoorbeeld een rekbaar membraam. 3 



Ontwerp: 

De beste manier om een vervorming in een richting 
te visualiseren is door een langwerpig product om 
een as in het vlak te Laten draaien. Op deze manier 
ontstaat er een vlak dat dubbel gekromd is door 
verdraaiing in een richting. 

Bij dit project is er gekozen voor een ontwerp 
volgens het principe van materiaatverdraaiing tot 
regelvlak. Met behulp van een rij balkjes, welke in 
het midden doorboord zijn is gekeken naar de 
vormmogelijkeheid en de vormbeperking. 

Een zijde van de kist is een lijn, de andere zijde 
wordt als een boog gevormd. Zo ontstaat er een 
element waaronder een volwassen persoon kan 
staan. Het element zou op deze manier als een 
afdak, voetbalgoal of rustgelegenheid kunnen 
dienen. 

Productiewijze: 

Bij de productie van het element is gekozen voor 
de toepassing van brede houten latten, om zo een 
vrij grote amplitude te verkrijgen en de 
mogelijkheid te behouden tot bevestiging van de 
verschillende latten. 

Het basismateriaal is een houten lat. Aan het 
uiteinde zijn de latten voorzien van een geboorde 
opening. Deze opening maakt het mogelijk de 
verschillende latten door middel van een 
draadeind en twee vleugelmoeren aan elkaar te 
bevestigen. Op deze manier wordt de bekisting 
gedwongen zich aan deze zijde als een lijn te 
gedragen. 



Het verdraaien van de latten Levert een getand 
oppervlak op. Na productie van verschillende 
prototypes is ervoor gekozen om een gevlochten 
mat op de bekisting aan te brengen. 

De latten zorgen voor de constructieve sterkte van 
de kist , de mat voor de gladheid ervan. 

Als afwerking wordt er nog een stuk rekbaar textiel 
met een fijnmazige structuur over het oppervlak 
gespannen. Dit zorgt voor een gladde oppervlakte
structuur en het vergemakkelijkt het ontkisten. 

Voor het vlechtwerk is gebruik gemaakt van 
kunststof, textiel of een nylonachtig band. 

Bij de holle bekisting zal de spanband van boven 
naar beneden worden aangebracht en zal de 
vulband door de spanband in vorm gehouden 
worden. Bij de bolle bekisting zal het 
tegenovergestelde het geval zijn. 

Vanaf een horizontaal vlak, verticaal vlak in het 
vlak ten opzichte van de latbevestiging, worden 
de maten bepaald. Deze maten kunnen ook op de 
te maken constructie worden overgezet. 

Dit is een manier om de maten en vormen van de 
kist te beheersen. Hierdoor is het tevens mogelijk 
door werkvoorbereiding het ontwerp v1a 
tekeningen naar de werkplaats te vertalen. 

r. 
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Uitgangspunten: 

Uitgangspunt voor dit ontwerp is de hyperbolische 
paraboloi"de, ook wel de hypar-schaal genoemd. 
Dit regelvlak ontstaat door een rechte lijn over twee 
elkaar kruisende lijnen te trekken. De zijkanten 
bestaan dan uit rechte lijnen. 

Het vlak kan op twee van die vier hoekpunten , de 
laagst tegenover elkaar liggende punten, steunen. 

Als men het oppervlak snijdt met een vlak, is de 
snijlijn een parabool. Gebeurt dit door de lage 
punten dan is er sprake van een 'drukboog' en 
gebeurt dit door de hoge punten dan is er sprake 
Yan een 'uekboog: 

Ontwerp: 

Om een straatmeubel van het element te maken 
wordt een van de punten hoger opgetild. Hierdoor 
ontstaat er een soort overkapping waar men onder 
kan staan. Ook worden er pootjes aan het element 
toegevoegd om het zo te kunnen Laten staan. 

Het product kan seriematig geproduceerd worden 
zodat men zelf kan kiezen hoeveel straatmeubels 
men wil en in welke afmetingen. Voor dit ontwerp 
is gekozen voor een element van 3 bij 3 meter, 
waarbij het hoogste punt 2 meter hoog is. 

Door ter plaatse een soort verlaging in de 
ondergrond te maken kan men onder het element 
staan. 



Productiewijze: 

Het straatmeubel wordt met behulp van een zand
bekisting geproduceerd. Het element wordt op twee 
verschillende manieren gestort, 'rechtop' en 
'ondersteboven'. 

Er wordt een bak gemaakt die gevuld wordt met 
zand. Het zand wordt met behulp van houten latten 
in de vorm van het model gestreken. De vorm van 
de pootjes wordt handmatig geproduceerd. 

De mortel wordt vanaf het hoogste punt op het 
zand gegoten . Er dient rekening te worden 
gehouden met het feit dat de mortel naar de laagste 
punten toe stroomt. Dit betekent dat moet worden 
voorkomen dat er teveel beton naar de laagste 
punten stroomt. 

Bij het model dat 'rechtop' gestort wordt kan er 
handmatig voor worden gezorgd dat de pootjes 
niet vollopen met beton. 

Bij het model dat 'ondersteboven' wordt 
geproduceerd kan met behulp van bezems het 
beton naar hoven worden 'geduwd'. Dit is vaker 
toegepast bij bijvoorbeeld ontwerpen van Felix 
Candela. 

Bij gebouwen van Candela werd het beton bij 
hellingen door arbeiders met behulp van bezems 
omhoog 'geveegd'. Ook werd vaak het beton in 
emmertjes naar hoven gebracht en op de exacte 
plaats gestort. 
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Na de individuele projecten zijn de studenten 
verdeeld in twee groepen om twee ontwerpen 
schaal 1:1 te produceren. Dit ontwerp, Twist, is 
gemaakt naar aanleiding van de productiemethode 
die Ivo Vrouwe heeft toegepast bij zijn eigen 
ontwerp. Het gaat hier om het draaien van balkjes 
om zo een dubbele kromming te realiseren. 

Met de hiervoor berekende maatvoering 
wordt vervolgens de maat horizontaal en 
haaks op de lat op de bekisting 
overgebracht. Op deze manier wordt het 
mogelijk een computermodel op de 
uiteindelijke bekisting over te zetten. 

Wanneer de bekistingsdelen aan elkaar 
bevestigd zijn is het mogelijk de 

Om de latten op de juist manier aan elkaar te 
kunnen bevestigen is er een constructie om de 
latten heen geplaatst. Door middel van het 
draadeind wordt de bekisting aan de constructie 
bevestigd. 

Op de constructie wordt vervolgens een lat 
geplaatst op een bepaalde afstand van het 

. middelpunt. 

draagconstructie weg te nemen. 
Om de kist op de uiteindelijke stijfheid te 
brengen wordt het draadeind voorzien van een 
moer die ervoor zorgt dat de delen tegen elkaar 
aangedrukt worden en een stijf geheel vormen. 

Nadat alle delen gereed zijn is het mogelijk de 
uiteindelijke hoogte van de kist op de kist uit te 
zetten. 



Om een horizontale en vlakke bovenzijde van de 
kist te krijgen wordt de overige hoogte van de 
kist weggenomen door deze af te zagen. 

Wanneer dit deel weggenomen is, wordt de kist 
op de juiste afstand van elkaar geplaatst en aan 
elkaar verbonden. 

Wanneer de kist met de juiste vorm verkregen is, 
wordt het mogelijk het afdekmateriaal te testen 
op ware grootte. 

In plaats van een kunststof mat wordt er op de 
kist een staten gaas bevestigd. Door middel van 
een niet-verbinding wordt de mat in zijn vorm 
gehouden en op de juiste plaats gefixeerd. 

Omdat er tijdens het proces uitgegaan was van 
een stijf draaivlak van de kist, maar dit in 
praktijk niet het geval bleek te zijn, zijn er 
maatafwijkingen ontstaan. 

Deze afwijkingen waren door het inkorten van de 
kist niet meer te verbeteren, waardoor de kist 
verspaand moest worden en bepaalde delen 
moesten worden opgevuld. 

Doordat het staalgaas enige verschuiving binnen 
het materiaal op kan nemen is het mogelijk 
zonder overmatige bewerking het oppervlak van 
staalgaas te voorzien. 

Omdat bij de vorige proef het EPDM over een 
smalle strook over het oppervlak was bevestigd 
lukte het dit materiaal in de juiste vorm te 
spannen. 



Omdat er nu sprake is meerdere rondingen en 
vormen werd een volmaakte gladheid 
onmogelijk gemaakt. De interne spanning van 
het materiaal werd zo hoog dat er plooiing in 
het oppervlak van de kist ontstond. 

Wanneer beide zijden gereed zijn worden aLLe 
randen voorzien van een schuimrubber rand. 
Vervolgens kan de kist betondicht gesloten 
worden. 

Omdat er buiten EPDM weinig 
oppervlaktebehandeling aanwezig was is er 
gekozen het oppervlak te voorzien van een 
gelijmde papierlaag. 

Om deze Laag vervolgens waterdicht te krijgen is 
deze voorzien van een Latexlaag welke tevens 
rek aan het oppervlak op kan nemen. 

Wanneer de kist vervolgens gevuld wordt met 
een met staalvezel versterkt beton begint de kist 
echter te drijven. 

Door de kist vervolgens te bedekken met zakken 
grind worden de gevolgen hiervan beperkt. 



Omdat de kist door opdrijven dermate begon te 
lekken is ervoor gekozen enkele 
wapeningsstaven in het nog vloeibare beton te 
steken en de volgende dag verder te storten. 

Dit ontwerp is gemaakt door een groep van 7 
studenten bestaande uit: 

Wanneer, na twee dagen uitharding, het element 
ontkist wordt blijkt het onmogelijk de 
oppervlaktebehandeling te sparen. Een voordeel 
was dat door het gebruik van de latex afwerk1ng 
de oppervlakte dekking gemakkelijk los kwam 
van het beton. 

Wim Aardenburg 
Marcel van Bavel 
Ruud Driessen 
Bart Jeurissen 
Joost kanters 
Rob Vermeulen 
Ivo Vrouwe 
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Door een parabool over een andere parabool te 
verschuiven ontstaat de dubbel gekromde vorm 
van het straatmeubel. De eerste is een parabool in 
de breedterichting Y=-xM/ (350M/500) + 500. De 
tweede is de parabool in de lengterichting Y=xM / 
(1250M/200) + 300. De formule die het gehele 
oppervlak beschrijft luidt dan Z=-{(3 50M /500)+ 
xM/(1250M/200) + 300. 

Uit de berekeningen bleek dat onderaan in het 
midden van het bankje de meeste trek voorkomt. 
Verder bleek dat onder alleen eigen gew.icht, 
belastingcombinatie 1, geen momenten optreden. 
Dit betekent dat de schaalvorm goed ontworpen 
is. De krachten die in het raamwerk optreden zijn 
vertaald naar span ningen in de werkelijke 
schaalconstructie van beton. 

Om de uiteindelijke vorm van het straatmeubel wat 
dynamischer te maken, zijn de zijkanten 
afgeschuind en is de onderrand gebogen 
afgesneden. Het straatmeubel zou dienst kunnen 
doen als zitmeubel. 

Voordat met het produceren van het zitmeubel is 
begonnen, is het zitmeubel eerst onderzocht op 
constructief gebied. 

Daaruit kon geconcludeerd worden dat een 
schaaldikte van 35 mm voldoet. Door de verwachte 
onnauwkeurigheid bij het maken van de schaal 
zou deze op kritieke punten te dun kunnen 
worden. Daarom is uitgegaan van een schaaldikte 
van 45 mm. 



Bij het onderzoek naar verschillende soorten zand 
die konden worden toegepast, is rekening 
gehouden met de volgende voorwaarden: 

1.Goed vervormbaar gedurende tangere 
tijd 

2.Stabiel 
3.Twee (of meerdere) keren te vervormen 

Uit het onderzoek is uiteindelijk kwartszand 
gemengd met water (zand verzadigd) als beste naar 
voren gekomen. 

Het productieproces is in de volgende stappen te 
beschrijven: 

- Overleg over demanier van aanpak en de 
takenverdeling. 

Het maken van de kist, uitzoeken van het 
zand en de constructieve berekening. 

- Mechanica berekening 

Het is het best bruikbare zand en het is relatief 
goedkoop. 
Om het oppervlak van de binnenmal glad te maken 
is gebruik gemaakt van papier. Dit product is 
makkelijk toe te passen, het is goedkoop, er is geen 
Lossingmiddel voor nodig en de toplaag wordt 
ongeveer overal even dik. 

- Uittekenen van de kist en het materiaal bestellen. 
Nadat de kist op de millimeter nauwkeurig was 
uitgetekend, kon er een houtraming gemaakt 
worden en hout besteld worden. 

- Fixatie zand onderzoeken. 
- Locatie zoeken. 

Het was noodzakelijk dat op de locatie 
hijsmogelijkheden aanwezig waren. 



- Timmeren van de kist. 
Dit houdt in; het zagen van het hout, de 
onderslagbalken aan de stijlen bevestigen, 
het positioneren van de onderslagbalken, 
de bodemplaat en zijwanden schroeven, 
het bevestigen van de geleidingsplanken 
en het maken van kopschotten. 

- Verdichten van het zand. 
Het zand is om de 30 em aangestampt en 
getrild om zo een vast geheel te 
verkrijgen. Dit is essentieel voor de 
stabiliteit van de zandvorm. 

- Maken van een rij (paraboolvorm). 
Het maken van een 'schep', om de 

zandvorm mee te creeren, van 
paraboolvormige spaanplaat. 

- Aanbrengen van de folie. 
Omdat er is gewerkt met spaanplaat, was 
het noodzakelijk een folie aan te brengen. 
Anders zou namelijk het vocht van het zand 
de spaanplaat aan kunnen tasten. 

- Aanbrengen van het zandzand. 
In totaal is er bijna 2 m"" zand in de kist 
gestort. 

- Maken van geleidingsplanken voor de 
i nverseboog. 

Om de inkeping aan de onderzijde te 
realiseren moest er een extra 'vleugel' aan 
de mal komen. Daarvoor is aan de 
binnenzijde van de kist een 
parabolvormige spaanplaat bevestigd. 

- Maken van een rij voor de inverseboog 
Ook voor de inverseboog moest een rij worden 
gevormd om zand wect te kunnen halen. 



- Maken van een rij voor de inverseboog. 
Ook voor de inverseboog moest een rij 
worden gevormd om zand weg te kunnen 
halen. 

- Afrijen van de zandvorm en inverseboog. 
Het egaal en glad maken van de zandlaag 

- Aanbrengen van wapening in de binnenmal 
De binnenmal moest uit de kist gehesen 
worden, dus er zouden krachten van het 

volgt; 75 kg grind (5-8mm), 55 kg zand, 
25 kg kalksteen, 25 kg cement, 13 liter 
water en 0,2 liter toeslag. 

- Mengen en storten van het beton in de binnenmal. 
- Uitharden van de binnenmal. 
- Positioneringsvoorzieningen aanbrengen. 

Door latten te bevestigen op de binnenmal 
die tussen de zijwanden van de kist 
klemmen, kon de binnenmal op exact 

eigen gewicht op het bankje gaan werken. 
Om scheuren te voorkomen zijn enkele 
wapeningsstaven toegepast. 

- Aan brengen van hijspunten met draadeinden. 
Om de binnenmal uit de kist te kunnen 
hijsen zijn er vier stalen bouten met 
verlengde moeren toegepast. 

- Voorbereiden van beton voor binnenmal. 
De samenstelling van het beton was als 

dezelfde positie worden teruggehangen in 
de kist. 

- Binnenmal uit de kist hijsen. 
De kist is bij het hijsen zoveel mogelijk 
haaks belast om ervoor te zorgen dat 
er zo min mogelijk momenten aan de 
onderzijde zouden optreden. 

- Zuiver maken van de binnenmal. 



Zand van de binnenmal verwijderen met 
behulp van bezems. 

- Prepareren van de oppervlakte van de binnenmal. 
De binnenmal is beplakt met papier machee, 
zo wordt hechting van de zandkorrels aan het 
beton tegengegaan. 

- Voorbereiden van de pootjes. 
De pootjes van het bankje bestaan uit 2 mm 

- Terughangen van de binnenmal. 
Dit werd gedaan met behulp van een kraan. 
Om de mal op de millimeter nauwkeurig 
terug te hangen is gebruik gemaakt van 
de moeren door deze op de draadeinden 
losser te draaien. 

- Mengen van het beton voor de bank. 

dikke RVS stalen plaatjes in die in het 
beton gestort zijn. 

- Maken van een nieuwe rij ten behoeve van de 
bankvorm. 

Dit is op dezelfde manier gedaan als bij 
de binnenmal. De rij is nu alleen 4,5 em 
groter. 

- Afrijen van het zand ten behoeve van de 
bankvorm. 

- Voorbereiding van de stort. 
Er is aan een zijde gestort {2 stortgaten) 
om zo de lucht van de ene zijde naar de 
andere opening te drukken, waardoor 
luchtbellen voorkomen worden. 

- Storten van de bankvorm. 
Het beton is niet direct, maar met behulp 
van hardboard plankjes op het 
zand gestort. 



- Aanbrengen van de pootjes. 
- Uitharden van de bankvorm. 

De vorm heeft 2 dagen de tijd gehad om 
uit te harden. 

- Ontkisten van de bankvorm. 
Door de kist in trilling te brengen kwam 
de binnenmal Los van het beton. 

Dit antwerp is gemaakt door een groep van 7 
studenten bestaande uit: 

- Hijsvoorzieningen aanbrengen. 
De bank is met behulp van banden weg
gehesen. Om het naar binnen klappen van 
de vorm tegen te gaan waren er drukstaven 
tussen de paten aangebracht. 

- Weghijsen van de bankvorm. 
- Afwerken van de hoven- en onderkant. 

Verwijdering van het zand en de resterende 
papier machee. 
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Blitz Beton Atelier 'schaalconstructies' 
Beton Leer je niet uit een boekje - beton moet je 
voelen, ruiken en proeven 

Blitz Beton is een programma voor 'beton in het 
ontwerponderwijs', aangeboden door de cement
en betonindustrie. Het initiatief voor Blitz Beton 
is in 1998 genomen door ENCI, met als doel beton 
een sterkere plaats te geven in de Nederlandse 
architectuurscholen. Inmiddels verlenen vele 
bedrijven in de branche hun medewerking. 
De Blitz Beton Workshops en Ateliers zijn als het 
ware ontdekkingsreizen door het materiaal beton, 
gericht op een grote mate van zelfwerkzaamheid 
en zintuigelijke waarneming. Want materialen leer 
rrfet c.rft eerr boekje, materialen moet je voelen, 
ruiken en proeven. 
In de Blitz Beton formule bieden bedrijven het 
onderwijs faciliteiten aan, zoals expertise en 
materialen, die normaliter binnen de 

opleidingen niet voorhanden zijn. Hiermee wordt 
beoogd een zekere fascinatie op te wekken voor 
de architectonische kwaliteiten van beton, opdat 
de nieuwe generatie ontwerpers vanuit een grote 
betrokkenheid met het materiaal op zoek gaat naar 
steeds weer nieuwe toepassingen. 
Belangrijke schakel tussen bedrijfsleven en 
onderwijs is bureaubakker, Delft. Dit bureau 
vervult de noodzakelijke intermediaire functie, 
bewaakt de inhoud van de programma's, 
coordineert en begeleidt de workshops en ateliers. 

De ontwerpopgaven voor de Blitz Beton Ateliers 
zijn geent op de wens studenten op zoek te Laten 
gaan naar onverwachte eigenschappen van het 
materiaal beton. 
Voor het Blitz Beton Atelier 2002 bij de TU/e was 
de focus gericht op schaalconstructies. 



Kennis over ontwerp en uitvoeri ng van 
schaalconstructies zijn de Laatste decennia in de 
vergetelheid geraakt, onder druk van de rationele 
productiemethoden van rechthoekige elementen. 
De intrinsieke vormvrijheid van beton is daardoor 
dikwijls onbenut gebleven. Nu met de moderne 
ontwerpgereedschappen alle vormen kunnen 
worden getekend, inclusief maatvoering, dringt de 
vraag zich op hoe beton hierin mee kan spelen . 

Het was fascinerend te zien hoe de deelnemers op 
zoek zijn gegaan naar vormen , structuren , 
constructies, en werkmethoden. De resultaten zijn 
geen eindpunt. Ze nodigen uit tot voortzetting van 
de speurtocht. Bovendien zijn de fysieke resultaten 
tijdelijk. Blijvend zijn de beleven issen , de 
ontdekking al doende te leren, al Lerend te doen. 

Met dank aan de externe begeleiders en visiting 
critics: 
bureaubakker, Delft; Siebe Bakker en Henk Ovink 

Met dank aan de bedrijven die materialen en 
expertise Leverden: 
Smals Bouwstoffen, Cuyck, vormzand; Harry 
Scholman 
Beamix, Eindhoven, droge mortels; Joop Tournoy 
PontMeyer Tilburg, hout en plaat materiaal; Joop 
Biezemans 
Hurks Beton, Veldhoven, vezelbeton, hoge-sterkte
beton; Theo Buytels 
Delph i Engineering , Veldhoven , co nst ructi e 
adviezen; Rob Huiben 

Hans Kohne 
ENCI B.V., 's-Hertogenbosch 
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Verdraaid Beton, Blitz Beton Atelier 2002 is een 
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