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In de zomer van 2011 net voor het begin van mijn afstudeerproject heb ik in 

Buenos Aires geholpen met de bouw van een huis in sloppenwijk “ La Matanza”, 

met de hulporganisatie Habitat. Deze ervaring heeft er toe geleid dat ik de rol 

van architect zoals ik hem altijd heb geïnterpreteerd ben gaan herdefiniëren. 

Voorheen droomde ik ervan om één van de weinige architecten te worden die 

de vrije hand zou krijgen in het ontwerp van een invloedrijk en imposant publiek 

gebouw ergens in de wereld.  In de sloppenwijken kwam ik  in contact met een 

andere invulling van de  rol van een architect. Het voorzien van mensen van 

een huis om in te wonen heeft in de westerse bovenklasse een heel andere 

betekenis dan in een sloppenwijk in Buenos Aires.  Het gaat hier in de eerste 

plaats om een veilig dak boven hun hoofd. 

Het vermogen me in te leven in de situatie  van anderen is me niet onbekend, 

maar hier werd ik werkelijk geconfronteerd met andere prioriteiten. Een 

alleenstaande moeder die haar negen kinderen onderdak moet zien te bieden 

in een kleine ruimte die simpelweg niet overstroomt wanneer het regent 

vraagt om een andere instelling. Het bouwen van dit huis maakte me bewust 

van het luxe leven waarin ik zelf leef.  Het nieuwe huis zorgde voor betere 

leefomstandigheden voor deze alleenstaande moeder maar boven al creëerde 

het nieuwe mogelijkheden voor haar kinderen. Ik ging me door deze ervaring 

vragen stellen over de  kern van architectuur en hoe architectuur juist in deze 

omstandigheden kan bijdragen. Het frustreert me dat de rechten en kansen zo 

ongelijk verdeeld zijn in de wereld. Ik kan niet anders dan dromen om de wereld 

meer in balans te brengen en juist de minderbedeelden te helpen. Graag wil ik 

een bouwkundige worden die architectuur gebruikt om kansen te creëren voor 

anderen. Ook al is mijn bijdrage misschien erg klein, het is in ieder geval een 

stap in de voor mij juiste richting. Ik zie mogelijkheden voor de bouwkundige  

als  visionair; een krachtige interdisciplinaire denker die een beeld kan schetsen 

voor een alternatieve toekomst. Het is een visionair die goed in staat is om in 

te spelen op primaire behoeften en deze te combineren met een esthetische 

ervaring. 

Voor mijn afstudeer onderzoek richt ik mij op een niet alledaagse opgave waar 

een strategie wordt ontwikkeld die als basis dient voor een ontwerp dat op 

langere termijn bijdraagt aan het creëren van kansen en mogelijkheden. 

PROLOOG
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Dit project is tot stand gekomen met de hulp van velen. Veel vrienden hebben 

samen met mij gereflecteerd over de materie waar dit onderzoek zich op richt. 

Allereerst wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor hun betrokkenheid: 

Jacob Voorthuis, Jan Schevers en Bernard Colenbrander. Zij hebben mij 

voornamelijk bevraagd over de verantwoording van de door mij gekozen 

opgave. De inspirerende begeleidingsgesprekken hebben bijgedragen aan de 

formulering van mijn vertrekpunt en de zorgvuldige uitwerking. Daarnaast wil ik 

graag mijn ateliergenoten bedanken voor de bijzonder prettige samenwerking; 

Danny van Kessel, Sanne Reinaerts, Merijn Vos, Niels van ‘t Oever, Dik Voogd, 

Bastiaan Moor, Cliff Huntjes, Thomas Gerritsen en Tim van Grinten. 

Dit project zal voor de master Bouwtechniek verder doorontwikkeld worden 

als een product voor de noodhulp. De gesprekken met  bouwtechnische 

begeleiders,  die gespecialiseerd zijn in noodhulp,  zijn van groot belang 

geweest voor het realistisch formuleren van een opgave voor deze sector. Deze 

gesprekken hebben mijn visie aangescherpt. Daarvoor wil ik Jos Lichtenberg, 

Roel Gijsbers, Tim de Haas en Mark Cox bedanken. De gesprekken met een 

aantal technische specialisten hebben mij meer inzicht gegeven in de gevolgen 

van overstromingen, aardbevingen en orkanen. Hiervoor wil ik speciaal Marcel 

Loomans, Okke Bronkhorst, Ad Leijten en Andre Jorissen bedanken.

Voor mijn onderzoek heb ik interviews afgenomen met mensen die goed 

bekend zijn met de specifieke problematiek: Vena Nieuwelink, Chris Soebroto, 

Talitha Stam, Eelko Brouwer, Alexander Vollbregt, Michiel Mollen en Kadir van 

Lohuizen. Ik wil hen bedanken voor hun openheid en hun tijd. 

En tot slot wil ik graag mijn ouders Arian en Theo en goede vrienden bedanken 

voor de mentale en inhoudelijke steun.

 

DANKWOORD

Afbeelding 1. Transforme-
rend gemeenschapsgebouw
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Afbeelding 2. Tentenkamp 
in Port-au-Prince op een voor-
malige landingsbaan, 2 jaar na 
de aardbeving.
1. Enkele van deze hulpor-
ganisaties zijn voor dit onder-
zoek geinterviewd, waaronder 
het Nederlandse Rode Kruis, 
Plan Nederland en Cordaid. 
2. Uit het interview met 
Chris Soebroto van Plan Ne-
derland blijkt de onveiligheid.
3. Chris Soebroto van Plan 
Nederland geeft in het inter-
view blijk van deze strategie.
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De focus van dit onderzoek is gericht op de 
situatie in de tentenkampen, die spontaan en 
razendsnel ontstonden in Port- au- Prince, na 
de verwoestende aardbeving die in januari 2010 
plaatsvond. Een groot aantal internationale 
hulporganisaties snelde toe om de situatie te 
verlichten en om alternatieven te bieden voor 
de tentenkampen. Twee jaar na de aardbeving 
blijken deze tentenkampen echter een permanent 
karakter te hebben gekregen. 

Doorgaans wordt de permanentie van deze 
tentenkampen, om politieke redenen en 
vanwege de niet strategische vestigingslocaties, 
beschouwd als een negatief verschijnsel. 
Echter, in veel situaties kan deze ontwikkeling 
ook gezien worden als een positieve vorm 
van zelfredzaamheid die een sterke basis 
kan vormen voor nieuwe stadsontwikkeling. 
Doorgaans wordt noodhulp gegeven in 
deze kampen in de vorm van een tijdelijk 
noodgebouw voor gemeenschapsdoeleinden 
die later weer wordt ingenomen. Dit is een 
vreemd in een situatie waar alles is verwoest. 
Daarom zou noodhulp gecombineerd moeten 
worden met wederopbouw. Hulporganisaties 
zien steeds meer het belang van deze 

SAMENVATTING

Ontwerp van een transformerend 

gemeenschapsgebouw met combinatie 

van noodhulp en wederopbouw in 

stedelijke de context van Port-au-Prince in 

Haiti. 

strategie vanwege afnemende financiële bronnen and een sponsoren die 
toenemend kritisch zijn. Dit onderzoek laat zien op wat voor manier een 
gemeenschapsgebouw een bijdrage kan leveren aan de transformatie van 
een tentenkamp tot een nieuw permanent deel van de stad. Het onderzoek 
richt zich daarom op het definiëren van de randvoorwaarden voor een 
gemeenschapsgebouw in de specifieke context van de tentenkampen 
in Port-au-Prince, dat de overgang van noodhulp naar wederopbouw 
stimuleert, en het transformerende programma van eisen faciliteerd met 
als doel de ontwikkeling van de gemeenschap te ondersteunen. Daarnaast 
wordt een manier gezocht waarop architectuur kan bijdragen in een 
situatie waar de mogelijkheden minimaal zijn. 

De situatie in Haïti is gekozen omdat dit land een lange geschiedenis heeft van 
natuurrampen, zoals tropische stormen, overstromingen en aardbevingen en 
daardoor in een constante staat van wederopbouw en ontwikkeling verkeert. 
Bovendien is het één van de armste landen van de wereld. De urgentie om 
te zoeken naar duurzame oplossingen en langdurig gebruik van gebouwen, 
in het speciaal in de noodhulp, is hier groot. De tentenkampen van Port-au-
Prince zijn bekend vanwege de slechte condities voor vrouwen en kinderen 
omdat ze te maken hebben met mishandeling, verkrachting en menselhandel. 
Het is dan ook belangrijk om een een gevoel van vrijheid en bescherming tot 
stand te brengen in deze tentenkampen. 

Om de randvoorwaarden van het gemeenschapsgebouw te onderzoeken is 
het onderzoek verdeeld in vier aspecten: het transformerende programma 
van eisen, de architectonische middelen, de geografische context en 
de bouwkundige transformatie. Voor het onderzoek een uitgebreide 
literatuurstudie gedaan en zijn diverse specialisten en deskundigen 
geïnterviewd. Tijdens de interviews worden ideeën en hypotheses getoetst 
en gereflecteerd die belangrijk zijn voor de voortgang van het onderzoek.
Het transformerende programma van eisen faciliteert in de lokale behoeften 
in de tentenkampen tijdens de noodfase en stimuleert  ontwikkeling. Een 
belangrijk aspect is de focus op de behoeften van kinderen omdat in de 
nasleep van de aardbeving meer dan 50 procent van de bevolking jonger 
is dan 20 jaar. Jongeren zijn de toekomst van het land en goed onderwijs is 
dan ook van uitermate groot belang. Daarnaast spelen de vrouwen in Haïti 
een belangrijke rol in de de gemeenschap omdat zij de markten draaiende 
houden. Om hun positie van vrouwen te versterken, om werk te creeren en het 
tentenkamp te activeren and economische vooruitgang te stimuleren is een 
mark van belang in het tentenkamp. Het gebouw zal zichzelf manifesteren 
als  een veilige haven voor vrouwen en kinderen en bijdragen in hun specifieke 
behoeften aan ontwikkeling in het tentenkamp. Het programma van eisen 
transformeert daarom in drie fases: een noodfase, de transitionele fase en de 
permanente fase. Dit resulteert in een gebouw dat zich ontwikkeld van een 
noodhospitaal met sanitaire voorzieningen dat zich daarna uitbreid tot een 
gebouw dat een markt, een school en een vrouwenhuis herbergt. 
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Afbeelding 3. Een jong 
slachtoffer van een sexueel 
misdrijf in een huis met haar 
familie nadat ze met hulp van 
de Verenigde Naties uit ten-
tenkamp zijn verhuisd.
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Een ander focuspunt in het onderzoek is de wijze 
waarop de architectonische middelen een rol 
kunnen spelen in het stimuleren van een gevoel 
van veiligheid en bescherming. In de wederopbouw 
kunnen een gevoel van bescherming en vrijheid 
de stappen in persoonlijke ontwikkeling die men 
durft te nemen ondersteunen. Een filosofisch en 
theoretisch onderzoek resulteren in verschillende 
architectonische middelen die deze gevoelens 
stimuleren. Een gevoel van vrijheid kan 
architectonisch worden gestimuleerd door ruimten 
die over de omgeving uitkijken en door gradaties te 
maken van ruimtes die iemand toebehoren. Deze 
gradaties worden gevormd door tussenruimten 
die eveneens in staat zijn om een gradaties van 
individueel en gemeenschappelijk gebruik te 
vormen. Daarnaast stimuleren het gevoel van 
beschermde individuele ruimte en bescherming 
van de individu door de gemeenschap. Een 
architectonisch middel om dit te bewerkstelligen 
is door ruimtes, gelijktijdig te openen en te sluiten 
en op deze manier de ruimtes zowel intern als 
extern te binden. Daarnaast is juist door het 
creëren van orde, in deze chaotische omgeving 
en de integratie van dit gebouw als een onderdeel 
van de gemeenschap, een bijdrage geleverd aan 
een gevoel van stabiliteit en het symboliseert de 
beschermende instantie. 

Vanwege de geografische context van Haïti, met 
zijn aardbevingen, overstromingen en tropische 
stormen, en het tropische savanneklimaat, is het 
een noodzaak om deze aspecten mee te nemen 
bij de vormgeving van een duurzaam gebouw. 
Het klimaat vraagt om voldoende ventilatie, 
gebruiksruimten beschermd voor direct zonlicht 
en afvoer van regenwater door middel van een 
schuin dak.  Om het gebouw aardbevingsbestendig 

is een constructie ontwikkeld die kan meebewegen met de vibraties van een 
aardbeving zonder dat er sprake is van onherstelbare schade van de structuur. 
Naast goede detaillering is een symmetrische geometrie van het gebouw 
is het belangrijk om de vibratie-krachten te verdelen. In verband met het 
tropische savanneklimaat is gekozen voor een patio om de luchtcirculatie te 
bevorderen. Bij een tropische storm kan de onderste verdieping van de patio 
gesloten worden om extra interne luchtcirculatie te voorkomen. Daarom 
zijn er flexibele wanden geplaatst op dit niveau, die verwijderd worden bij 
overstromingen om de waterdruk te verminderen.

Om in te kunnen spelen op deze veranderende behoeften zal een technische 
transformatie gemaakt moeten worden. Hiervoor is een transformatie-
model ontwikkeld dat van een relatief klein noodhospitaal ontwikkeld naar 
een gemeenschapsgebouw met patio. Het gebouw krijgt zijn bestendigheid 
door het gebruik van vier stabiliteitsverbanden in de wanden van de  patio 
waardoor de rest van het gebouw flexibel in gebruik is. Het gebouw kan 
uitgebreid worden door een demontabele verbinding van kolommen en 
liggers. Voor het materiaal is de keuze gevallen op hout vanwege de hoge score 
op constructieve eigenschappen, uitvoerbaarheid en economische criteria. 
De houten verbinding is eenvoudig en snel te monteren zonder dat daarvoor 
externe deskundigen moeten worden ingezet direct na de noodsituatie. De 
tweede uitbreiding zal zorgen voor lokale werkgelegenheid voor de productie 
en de bouw. De verbinding wordt gemaakt door een balk in een kolom te 
leggen en deze vervolgens te fixeren met een boutverbinding. 

Dit onderzoeksproject maakt onderdeel uit van het afstudeer-atelier “The 
Naked Architect” met het thema “perfectie”. In het atelier stond de discussie 
centraal over wat goed of slecht is in een specifieke ontwerp context. Dit 
onderzoek focust daarom op het definiëren van randvoorwaarden voor 
een goed ontwerp in deze specifieke situatie en de wijze waarop een 
architectonische interventie relevant kan zijn. Dit onderzoek heeft daarnaast 
de significante rol aangetoond van het persoonlijke referentiekader van de 
ontwerper in het ontwerpproces. 

Deze randvoorwaarden hebben geresulteerd in het ontwerp van een 
bouwsysteem dat het mogelijk maakt om te transformeren van een 
tijdelijke programma van eisen van een noodhulpgebouw naar een 
duurzame oplossing, waarbij de behoefte aan vrijheid en bescherming 
zijn hierin meegenomen.Deze alternatieve strategie is vertaald in een 
realistisch ontwerp voor de situatie in de tentenkampen in Haïti van 
een gemeenschapsgebouw waarin  noodhulp en wederopbouw worden 
gecombineerd en die de transformatie van de tentenkampen tot een 
volwaardig onderdeel van de stad stimuleert. Deze strategie kan gebruikt 
worden in situaties met een vergelijkbare context omdat het flexibele 
bouwsysteem makkelijk aan te passen is aan een ander programma van 
eisen.
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This investigation focuses on the situation of the tent camps that emerged 
spontaneously and rapidly, after the devastating earthquake in January 2010, 
all over Port-au-Prince, the capital of Haiti. Two years after the earthquake 
these tent camps reveal their permanent character. 
 
Commonly the permanency of tent camps is seen as something negative 
because of political reasons and the non strategic founding locations and 
are therefore disregarded. However, in many situations these settlements 
can also be regarded as a positive form of self-reliance and an opportunity 
for new city development with active involvement of the community. 
Commonly emergency aid is given in these camps, in  form of an emergency 
building for community purposes that is later on taken away. This is odd 
in a situation where everything is destroyed. Therefore emergency aid 
should be combined with rebuilding activities. Aid organizations are 
increasingly interested in this strategy because of diminishing economic 
resources and increasingly critic sponsors. The investigation shows in what 
way a community building can stimulate the transformation of the tent 
camps into a full-fledged part of the city. The research focuses therefore 
on defining the boundary conditions for a community building in the 
specific context of the tent camps in Port-au-Prince, which stimulate the 
transition from emergency aid to rebuilding activities, and supports the 
changing demands for development of the community. Besides, that 
the way in which architecture can contribute in a situation with minimal 
resources is investigated.

The situation in Haiti is chosen because the land has a broad history of natural 
disasters, such as tropical storms, floods and earthquakes, and is therefore 
in a constant state of rebuilding and development.  Besides it is one of the 
poorest countries in the world. It is therefore important to enable long term 
use of buildings, and especially emergency aid, in these circumstances and 
develop sustainable solutions. The tent camps in Port-au-Prince are known for 
their poor conditions for women and children, as they fear for molestation, 
rape and human trafficking. Because of this reasons it is a goal to create a 
sense of freedom and protection in the tent camps. 

To investigate the boundary conditions of the community building 
the research is divided in four aspects: the transforming program of 
demands, the architectural means, the geographical context, and the 
technical transformation. For the research a literature study together with 
interviews with various specialists on this topic are used. The interviews 
serve as a reflection for research decisions. 

The transforming program of demands facilitates in the local needs and in 
the tent camps during the emergency phase and supports the development. 
One important aspect was to focus on the needs of children because in the 
aftermath of the earthquake over 50 percent of the population is under 20 

SUBSTRACT

Design of a transforming community 

building, which stimulates the transition 

from emergency aid to rebuilding 

activities in the urban context of Port-au-

Prince in Haiti in order to stimulate the 

transformation of an emergency tent camp 

into a full-fledged part of the city. 
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years old. Children are the future and education 
is therefore highly important. Besides the women 
in Haiti play a main role in the community and the 
market is mainly controlled by them. To strengthen 
the position of women, to provide work and 
activate the tent camp and to stimulate economic 
development a market can play an important role. 
Because of the treats for women in the tent camps, 
violated women are sheltered in the community 
building. The building will manifest itself as a safe 
haven for women and children and support their 
special needs for development in the camp. The 
program of demands transforms in three phases: 
an emergency phase, a transitional phase and a 
permanent phase. This results in a building that 
starts off as a shelter for an emergency hospital 
with sanitary fittings, and later expands to include 
a primary school, a market and a women’s home.

Another focus-point of this research are the 
architectural means with which the sense of 
protection and freedom can be stimulated. For 
rebuilding activities, a sense of protection and 
freedom can support the ability to take steps 
in personal development. A philosophical and 
theoretical research result in various architectural 
means of stimulating these feelings. A sense of 
freedom is stimulated by spaces that give an 
overview of the environment and by creating 
degrees of belonging of spaces to a certain group. 
These degrees are formed by in-between zones 
which are also able to create degrees of individual 
and community use and stimulate the sense of 
protection of individual space or protection of 
the individual by the community. An architectural 
mean to do this is by, at the same time, opening 
and closing spaces and in this way binding spaces 
to the interior and the exterior. Besides, the 
creation of order in this chaotic environment, and 
the integration of the building as a part of the 
community, are important architectural means 
to create a sense of stability and symbolizes a 
protecting institution.

Because in the geographical context of Haiti, earthquakes, tropical storms, 
and floodings occur, together with a tropical savannah climate, it is relevant 
to take these aspects into account in order to make a durable building. The 
climate asks for sufficient ventilation, spaces covered from direct sunlight, and 
drainage from rainwater through a sloped roof. In order to make the building 
earthquake proof a construction is developed that is able to move along with 
the vibrations of the earthquake  without resulting in irreparable damage to 
the structure. Apart from good detailing a symmetric geometry of the building 
is important to divide the vibrating forces. For the tropical savannah climate 
the building is be designed with a patio to improve air circulation. However, 
in the case of tropical storms the patio is closed on the lowest level to prevent 
from additional internal air circulation. Therefore flexible walls are placed on 
this level, which are removed in case of heavy floods in order to lower the 
water pressure. 

In order to facilitate the changing program of demands a technical 
transformation has to be made. A transformation model is developed, which 
enables the transformation from a relatively small emergency hospital into 
a community building with a patio. The building gets its sustainability from 
four stability strips in walls of the patio which make the rest of the building 
flexible in use. To let the building expand its program the connection of beams 
and columns is demountable. A wooden connection  is chosen with a high 
score  on durability, sustainability, execution, use and profit objective. The 
connection is easy and fast to assemble without the use of external expertise 
just after the emergency situation. The secondary expansion provides local 
employment. The connection is made by hanging a beam in a column and 
assuring it with a dowel. 

This research project forms a part of the graduation studio “The Naked 
Architect” with the theme “perfection”. The studio discusses what is good or 
bad in a specific design context. This reveals the significant role of the personal 
reference frame of the designer in the design process. Therefore the focus of 
this research is on defining the boundary conditions for a design in this specific 
situation and the way an architectural intervention is relevant. 

These boundary conditions result in a final design of a building system 
that enables the temporary program of emergency aid to transform into a 
durable solution, taking into account the architectural needs for freedom 
and protection. This alternative strategy has been translated into a realistic 
design for the situation of the tent camps in Haiti of a community building 
that combines emergency aid with rebuilding activities and stimulates the 
transformation of the tent camps into a full-fledged part of the city. It is a 
strategy that can be used in situations with a similar context because of 
the building system that is able to flexibly adapt to a different program of 
demands. 
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“... zoeken en weten te herkennen wie en wat er, te midden van de hel, geen 
hel is, en dat laten voortduren, en er ruimte aan geven.” 

Italo Calvino, De onzichtbare steden

Afbeelding 4. S f e e r b e e l d 
van het eindresultaat
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1.1 INTRODUCTIE VAN PERFECTIE

Atelier “The naked architect”
Onder leiding van Jacob Voorthuis, Jan Schevers en Bernard Colenbrander 
werd een onderzoek gestart naar de betekenis van perfectie en de rol van 
perfectie in het ontwerpproces. Het onderzoek begint met een filosofische 
verkenning die gezamenlijk met het hele atelier plaatsvond. Er werd 
gezocht naar een definiëring van de betekenis van perfectie. De gevonden 
filosofische definities liepen uiteen en waren soms tegenstrijdig. Het was 
een doolhof waarbij de oplossing niet voor het oprapen lag. Het is de 
zoektocht naar de definitie van perfectie die een waardevolle bijdrage 
heeft opgeleverd aan de ontwikkeling van het atelier waaraan wij als 
toekomstige architecten deelnamen. De zoektocht levert geen definitief 
standpunt op maar het is een begin van een discussie die is gaan leven bij 
het atelier en die nog lang zal voortduren. De discussie heeft ons gesterkt 
als ontwerpers en dit is ook juist het doel geweest van dit atelier. 

Verkenning van perfectie
Het thema perfectie klinkt als een beladen thema dat vraagt om een boven 
menselijke prestatie. Het roept het beeld op van een utopie en tegelijkertijd 
voelt het als een dwangbuis, een starre situatie die geen ruimte meer 
biedt voor een alternatief. Het is zo volmaakt dat het zelfs de vrijheid 
ontneemt. Het lijkt daarmee een paradoxaal bestaan te leiden waarnaar 
constant gestreefd wordt in de hoop het eigenlijk nooit te bereiken. 
Het architectonische onderzoek is verstrengeld met dit beklemmende 
thema van perfectie. In het ontwerpend architectonisch onderzoek is het 
noodzakelijk te weten wat het ideaalbeeld is dat wordt nagestreefd en wat 
het doel is dat gesteld wordt. Door het bevragen van perfectie wordt er 
inzicht verschaft in de complexiteit van het architectonische vraagstuk. 
Tijdens deze bevraging worden uiteenlopende standpunten gevonden 
over perfectie van verschillende filosofen. 

Filosofische verkenning
Om meer inzicht te geven in de filosofische verkenning van perfectie kan een 
toelichting verhelderend zijn. In eerste instantie  associeer ik perfectie in de 
architectuur met een bijzonder gebouw dat ik bezocht heb.

Met alleen een luchtfoto van Mexico stad baanden we ons, tijdens een studiereis9, 
een weg door de hectiek. Het was een warme dag en we waren al uren onderweg 
naar een klooster ontworpen door Luis Barragán10. Op een gegeven moment 
bereikten we een grote deur. Het gebouw was van buiten erg gesloten en leek 
niet bijzonder. We stapten binnen en werden ontvangen door de nonnen van 
het klooster. Vanuit een koele ruimte keken we uit op een patio met bijzondere 
gekleurde wanden waar helder zonlicht naar binnen scheen. Ondanks dat het 
klooster zich midden in de stad bevond, herinner ik me slechts de stilte van  in het 
gebouw. Het gebouw had een innerlijke kracht waardoor de hele buitenwereld 
leek te verstommen. Via een donkere ruimte liepen we verder het gebouw in. 
Daar was een bijzonder spel met het zonlicht op de gekleurde muren wat de 

Afbeelding 5. Het altaar 
in de kapel van het klooster 
Tlalpan van Luis Barragan in 
Mexico-stad.
4. Studiereis met de stu-
dievereniging van de master 
architectuurAnArchi in maart 
2010.
5. Het klooster dat bezocht 
werd was Tlalpan.
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Afbeelding 6. Het kruis 
naast het altaar in het klooster 
Tlalpan van Luis Barragan in 
Mexico-stad.
6. Afstudeerbegeleider van 
dit afstudeeronderzoek en as-
sistent professor architectuur 
en historie aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
7. Sandel, M. 2010
8. Saint Exupery, A. de. 1939
9. Capilla Tlalpan in Mexi-
co-stad
10. Smuts, J. 1926
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sacrale kracht van de gebedsruimte versterkte. Door 
een wand van kleurige glazen bouwstenen viel het 
licht op mystieke wijze op een houten kruis. Dit kruis 
zelf had verrassende verhoudingen en stond op de 
grond waardoor men er omheen kon lopen. Het licht 
viel ook van de zijkant op het altaar dat was gemaakt 
van een goudglimmend metaal eveneens in een 
kruisvorm. Alles in de ruimte leek gericht te zijn op 
het altaar, ook al was de ruimte feitelijk niet lineair 
op het altaar gericht. De gouden glans verspreidde 
zich over de donkerrode muren. Ik nam plaats op een 
zacht krakende houten bank. Het gekraak verraadde 
mijn aanwezigheid in deze adembenemende ruimte. 
Het was onbeschrijfelijk mooi om daar te zitten,  
nauwelijks in woorden uit te drukken. Het was 
alsof de warme ruimte een omarmende beweging 
maakte en alsof de ruimte volmaakt was. Ik kreeg 
het gevoel dicht bij God te zijn, ook al ben ik niet 
van zijn bestaan overtuigd. Onder de indruk van de 
kracht van de architectuur voelde ik mij gesterkt. Bij 
terugkomst in de patio was de gloed op de muren 
veranderd van roze naar blauw door de gewijzigde 
stand van de zon.

De associatie met perfectie dankt het gebouw 
voor een deel aan het afgewogen gebruik van 
kleur, centraliteit, licht, materiaal, hoogte, 
filtering, afsluiting, rust en eenvoud; kortom een 
balans in architectonische middelen. Maar naast 
architectonische middelen zijn er andere factoren 
die van invloed zijn op de waardering van dat 
moment. Ik wil stellen dat perfectie een uitgekiende 
balans is die tot stand komt door een bijzondere 
samenkomst van factoren. Maar deze ervaring 
werd door lang niet alle reisgenoten gedefinieërd 
als perfect. Naar aanleiding van deze ervaring zou 
ik willen stellen dat perfectie een waardeoordeel 
is dat moment- en persoonsgebonden is. Deze 
stelling zal hier uiteengezet worden. 

Perfectie als waardeoordeel
Zoals gesteld is perfectie een waardeoordeel. 
Wanneer het over perfectie gaat is het volgens 
Jacob Voorthuis11 belangrijk om een onderscheid 
te maken tussen twee vormen van perfectie; 
namelijk autonome en heteronome perfectie. 

In de begeleidende gesprekken typeert hij autonome perfectie als de 
manier waarop het verschijnsel perfect is voor zichzelf. Autonome perfectie 
levert niet zo veel op omdat alles perfect is in zichzelf, “ik ben de perfecte 
ik”. Heteronome perfectie gaat over de manier waarop van buitenaf een 
waardeoordeel wordt toegekend aan een verschijnsel. Heteronome perfectie 
is daarom bruikbaar en interessant als het gaat over beschouwingen rondom  
perfectie door een observator. Dit onderscheid komt voort uit de theorie van 
Immanuel Kant over autonomie en hetronomie.12 

De uitzonderlijkheid van perfectie
Perfectie impliceert dat het voor de observator iets zeer uitzonderlijks is, een 
schijnbaar onmogelijke situatie. Antoine de Saint Exupéry13 geeft de volgende 
definitie over perfectie: “Hij weet wanneer hij perfectie heeft bereikt, niet 
wanneer hij niets meer toe kan voegen, maar wanneer er niets meer is om weg 
te laten.” Wanneer niets meer weg te laten is blijft iets over dat compleet is. 
Volgens hem gaat perfectie over de kunst van het weglaten en het overlaten 
van de essentie en alleen de essentie, zonder ruis. Het is precies deze balans 
in eenvoud die kracht geeft aan het ontwerp van Barragán14. Een eenvoud die 
in staat is de ruis weg te filteren. Maar perfectie gaat verder dan gewoon goed 
zijn. Iets dat perfect is, is meer dan compleet. Het is zo goed dat men het voor 
onmogelijk houdt, iets ongrijpbaars. Een ontmoeting met iets perfects is dan 
ook altijd erg onverwacht omdat men deze ontmoeting niet voor mogelijk 
houdt.

Maar hoe is het mogelijk dat iets meer dan compleet is? Het holisme geeft 
hier antwoord op. Het woord holistisch werd voor het eerst gebruikt door de 
Zuid-Afrikaanse militair en staatsman Jan Smuts15. Hij definieerde holisme 
als: “De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der 
delen door creatieve evolutie”. Hij stelt dat elk geheel kenmerken ontleent 
aan de samengestelde delen maar wellicht, nog meer, uit de samenhang 
of ordening van die delen, de interactie. In de scheikunde is dit een bekend 
fenomeen wanneer losse atomen samenwerken in een bepaalde ordening en 
daardoor een bijzonder eigen karakter krijgen waarvan de kracht groter kan 
zijn dan de som van de losse delen. Mijn ervaring in het klooster beschouw ik 
als een bijzondere samenkomst van factoren die in een bepaalde verhouding 
en ordening een eigen karakter geven aan de  intensiteit van mijn beleving.

De veranderlijkheid van perfectie
Perfectie is dus geen stempel die als een universele waarde ergens op gedrukt 
kan worden aangezien het moment- en persoonsgebonden is. Dit heeft te 
maken met een aantal redenen. 

De eerste reden is dat het persoonlijke referentiekader zich voortdurend 
aanpast. Op het moment van mijn bezoek had ik ook een ander beeld van wat 
goed of slecht is dan ik nu heb. Na het bezoek aan het klooster is mijn schat 
aan ervaringen verrijkt en is de perceptie van perfectie veranderd. Door deze 
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nieuwe ervaring ontstaat namelijk een herdefiniëring van wat goed of slecht 
is en vooral van wat uitzonderlijk is. Er kan gesteld worden dat perfectie een 
veranderend waardeoordeel is en daardoor is gebonden aan de tijd van de 
observatie.

Een andere reden is dat de perceptie van uitzonderlijkheid persoonlijk is. 
Iedereen heeft namelijk een eigen schat aan ervaringen en voorkeuren. De 
ontmoeting met iets dat verondersteld wordt perfect te zijn verandert de 
uitzonderlijkheid ervan. Het perfecte wordt iets haalbaars en realistisch. Het 
gevoel dat iets perfect is is daarom vergankelijk. De magie die het ongrijpbare 
verschijnsel, het perfecte, had is verdwenen en het degradeert tot onze 
realiteit. 

Daarnaast is een reden van de veranderlijkheid van perfectie het moment 
waaraan de observatie gebonden is. Ik ben ervan overtuigd dat het niet 
het klooster alleen was dat dit moment verbijzonderde maar ook de 
omstandigheden waarin ik mij bevond. De lange en warme tocht naar het 
gebouw toe maakte deze rustige en koele plek extra aangenaam. Er was een 
conditie geschapen waarin de positieve beoordeling van de situatie werd 
gestimuleerd. Het waardeoordeel is gebonden aan de omstandigheden van 
het bezoek.

Uiteindelijk gaat perfectie over de criteria die we zelf stellen. Als perfectie 
gebruikt wordt als waardeoordeel dan vertegenwoordigt het een moment 
waarin alles exact voldoen aan wat wij verlangen. Op een dergelijk 
moment hebben we niets meer te verlangen. Echter men kan dus slecht 
verlangen in het perspectief dat voor handen is door het referentiekader 
dat we zelf hebben opgebouwd. Het streven naar iets is gerelateerd aan 
het veranderlijke referentiekader. Slecht omdat de mens iets wil van zijn 
omgeving kan men spreken van goed en fout. In deze discussie omtrent 
het begrip perfectie wordt zijn knellende karakter zichtbaar. Het gaat er 
om eigenhandig te bepalen wat je persoonlijk nastreeft. Het streven past 
zich aan tijdens het handelen. In het bevragen van de eigen doelstellingen 
wordt sterk bevraagd wat men zelf wil bereiken in een groter perspectief. 
Deze verfijning van doelstellingen maakt het relevant om onderzoek 
en ontwerp te combineren. Het heeft in deze discussie ook geleid tot 
het bevragen van de manier waarop architectuur kan bijdragen aan dit 
ideaalbeeld. 

Het architectenvak is beschouwd in zijn naakste zijn, in zijn essentie. In 
het ontwerpproces bevragen we constant onze eigen doelstellingen en 
stellen we zelfs ons eigen willen ter discussie bij iedere ontwerpbeslissing. 
Hier vindt de naam van het atelier “The naked architect” zijn betekenis.

Perfectie in het ontwerpproces
In de abstractie van de discussie kan men zich eenvoudig verliezen. De 

Afbeelding 7. Perfectie in 
combinatie met het persoon-
lijke altaar ontwerp.
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discussie heeft op reflectieve wijze echter wel zijn weerslag gevonden op de 
concrete situatie. Bij elke gemaakt ontwerpbeslissing werden we opnieuw 
terug geworpen op de vraag wat nu eigenlijk het doel is en waarom de ene 
keuze verkozen kan worden boven de ander. Na de filosofische verkenning, 
volgt een specifiekere interpretatie van het thema perfectie in de vorm van 
een ontwerp dat op ware grootte gerealiseerd wordt. In deze concrete situatie 
werd zichtbaar dat met het zelfde startpunt, van het maken van een altaar op 
ware grootte, de resultaten compleet uiteenliepen.  

Altaar ontwerp
Dit ontwerp is een persoonlijk altaar, een symbool van de aanbidding van 
perfectie. Het gaat in dit ontwerp om de zoektocht naar hetgene dat voor 
mijzelf van belang is om te aanbidden en een persoonlijke definitie en 
ontwerpvorm van een goed altaar. 

Als een goed voorbeeld beschouw ik het altaar van Luis BarragánAfbeelding 8  als 
mijn ultieme persoonlijk doel. Het is een altaar waar op mystieke wijze het idee 
gewekt wordt dat er een bijzondere communicatie mogelijk is. Het altaar is een 
communicatiemiddel met hetgene dat wordt verbijzonderd. De centraliteit 
van het altaar - de neiging van het altaar om in het centrum van de aandacht 
te blijven-, maar ook het bijzonder spel met het licht, het materiaalgebruik, 
de filtering, afsluiting en hoogte zijn belangrijke ingrediënten voor het succes 
van dit altaar van Barragán. Het doel van dit altaarontwerp is daarom het 
faciliteren van een dergelijke bijzondere samenkomst van omstandigheden. 

De sterke affiniteit die ik heb met vrijheid geeft reden om het altaar te wijden 
aan vrijheid. Omdat ik vanuit mijzelf redeneer moet het worden als een vlucht 
naar vrijheid; een mogelijkheid om te ontsnappen aan de dagelijkse orde. Het 
altaar moet niet alleen een plek worden waar vrijheid wordt aanbeden maar 
waar ook het gevoel van vrijheid wordt gestimuleerd. Hertzberger17 beschrijft 
vrijheid als het “hebben van de ruimte die je nodig hebt”. Het gaat hier om de 
ruimte die men als eigen beschouwd en de ruimte die men denkt nodig te 
hebben. Vrijheid is altijd gebonden aan grenzen. Uiteindelijk wordt vrijheid 
bepaald door een afweging in de vrijheid die gegeven wordt aan anderen of 
zelf wordt ingenomen. Door middel van ruimtelijke middelen wordt bij dit 
altaar ontwerp gepoogd de perceptie van vrijheid te vergroten. Ingrediënten 
voor dit specifieke ontwerp zijn het benadrukken van de immensheid van de 
wereld en de eindigheid van ons bestaan, de anonimiteit van het individu in 
de drukke wereld en het benadrukken van de ongebondenheid in relatie tot 
anderen. Het wordt een altaar om even los te komen van het dagelijks leven 
en tot stilstand te komen in de drukte. 

Deze ontwerp-definitie resulteert in een schommel geplaatst in de hoogste en 
misschien wel drukste ruimte van de bouwkunde faculteit van de Technische 
Universiteit; de vide bij de ingang van het Vertigo-gebouw. De eigen 
dynamiek wordt door de schommel omgezet in een doorgaande beweging 

Afbeelding 8. Schets van het 
ideale altaar voorafgaand aan 
het maakproces
11. Capilla Tlalpan in Mexi-
co- Stad 
12. Hertzberger, H. 1999
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die resulteert in een lichte trance waarin de omgeving aan de gebruiker 
voorbij schiet en men letterlijk los komt van de wereld. In de beweging is er 
telkens een kort moment van gewichtloosheid wat het gevoel van vrijheid 
en ongebondenheid accentueert. Het is een paradox van gebondenheid 
en schijnbare ongebondenheid die in samenwerking tot uiting komen. De 
snelheid en de dwingende kracht van de beweging beïnvloeden de grootte 
van de ruimte die men toe-eigent; de ruimte ten opzichte van anderen. 
Daarnaast is de schommel immens groot en hoog. De gebruiker heeft even 
de macht over iets dat groter is dan hijzelf. Daarnaast kan de gebruiker zijn 
eigen ruimte vormen en gewenste houding aannemen door in de flexibele 
rustgevend zachte groene stof te gaan liggen of zitten, afgesloten of geheel 
open. In de drukke omgeving waar de schommel hangt kan men zoeken naar 
een gradatie van anonimiteit en een comfortabele houding. 

De schommel is te zien als een altaar als men bedenkt dat het een plek is waar 
een rituele handeling de communicatie met het innerlijke faciliteert en deze 
communicatie verbijzondert. Het is een handeling van het plaatsnemen, het 
bewegen om de duidelijke centrale as en het tot stilstand komen. Het is geen 
afgesloten ruimte maar een toegankelijke open ruimte in de drukte geworden. 

Perfectie in het ontwerpproces
De realisatie van het altaar maakt duidelijk wat dit te maken heeft met het 
onderzoek naar perfectie. Het moment van realisatie bracht bij mij namelijk 
een gevoel van euforie teweeg en gaf mij het idee iets uitzonderlijk goeds, iets 
perfects te hebben bereikt. Tijdens het realisatieproces bleek namelijk dat het 
doel moeilijk te halen was. De gekozen ruimte, en de hoogte van de balken in 
die ruimte waarop ik mijn zinnen had gezet  vormden een enorme uitdaging. 
Met behulp van allerlei attributen en de hulp van vrienden lukte het tot ieders 
verbazing om het initiële maar schijnbaar onmogelijke beeld daadwerkelijk 
te realiseren. De stoffen hingen precies goed en de schommel is tijdens de 
duur van de expositie veelvuldig gebruikt.  Het was een moment van euforie 
waarvan waarschijnlijk alleen ikzelf deelgenoot was. In mijn ogen was het 
ultieme en nagestreefde doel één geworden. Het was een template voor een 
ultiem doen wat werkelijkheid werd. 

Architectonische houding ten opzichte van perfectie
Tijdens mijn individuele opgave-formulering heeft het onderzoek naar 
perfectie aanknopingspunten opgeleverd voor een vervolgonderzoek. 
Zo zal mijn fascinatie voor het thema vrijheid zijn weg vinden in de 
afstudeeropgave. Daarnaast is de bewustwording van het feit dat het 
niet zo zeer gaat om het eindresultaat maar om de doelen die gesteld 
worden zijn van sterke invloed op het vervolgproces. Het vraagt om een 
open houding ten opzichte van iedere beslissing. Niets is immers goed of 
slecht maar een afgewogen resultaat van een zoektocht naar wat in die 
situatie juist is. Het is het referentiekader van de ontwerper dat in relatie 
wordt gebracht met de opgave. Het gaat er in het beroep van ontwerper 
om slechts zo goed mogelijk te doen wat hij zelf nastreeft. 

Afbeelding 9. Foto van het 
altaar in gebruik. In de avond 
van de realisatie zweeft Me-
rijn Vos vrolijk door de ruimte.
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Afbeelding 10. Schets van het uitgangspunt van deze opgave. 
Het stimuleren van de ontwikkeling van een tentenkamp tot een 
volwaardig onderdeel van de stad.
13. Artsen Zonder Grenzen, 2012
14. Interview met Talitha Stam, 2012
15. Interview met Chris Soebroto, 2012
16. Fotorapportage van S. Platt namens NBC news. gemaakt 
twee jaar na de aardbeving. 
17. USAID, 2011
18. Nederlandse Rode Kruis, 2010
19. Fotorapportage Urbanlabsglobalcities
20. Interview met Chris Soebroto, 2012
21. Sandel, M. 2010
22. Deze strategie wordt genoemd door Chris Soebroto in het 
interview, 2012
23. Dit blijkt uit de interviews met Eelko Brouwer, Talitha Stam 
en Michiel Mollen.
24. Voorheen golfclub; Club de Petion-Ville
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De opgave
Het vooronderzoek naar perfectie geeft 
aanleiding om in mijn afstudeeronderzoek 
uitgebreid de  behoeften te onderzoeken in een 
specifieke situatie en, aan de hand daarvan, 
te zoeken naar een geschikte oplossing. Niet 
zozeer het eindbeeld is van belang maar de 
doelen die gesteld worden en de realisatie 
daarvan: het onderzoekend maken. Het is een 
onderzoek naar de manier waarop architectuur 
en bouwtechniek een rol kunnen spelen in 
deze specifieke situatie. Het vooronderzoek 
geeft daarnaast aanleiding om de bijdrage van 
architectuur te onderzoeken. In de volgende 
paragraaf zal dit verder toegelicht worden. 
De onderliggende vraag of architectuur kan 
bijdragen is van belang geweest voor de keuze 
van de probleemsituatie. 

Haïti 
Voor dit afstudeeronderzoek is  een context 
genomen van een post-aardbeving situatie met als 
doel te onderzoeken op welke manier architectuur 
kan bijdragen in een situatie waar alles vernietigd 
is. De gekozen probleemsituatie is al lang niet meer 
prominent aanwezig in de realiteit, de problematiek 
is echter nog steeds een relevante kwestie. De 
gekozen post-aardbeving situatie is namelijk 
die van de aardbeving in januari 2010 in Haïti. 
Een groot gedeelte van de bebouwde omgeving 
was ingestort, de infrastructuur was ontwricht 
maar bovenal stierven er 230.000 mensen, waren 
er 300.00 gewonden en werden er 1,2 miljoen 
mensen dakloos.18 Direct na de aardbeving 
ontstonden er in en rond Port-au-Prince, waar het 
maar mogelijk, was tentenkampen. Er ontstond 
een chaotische situatie waarin de behoefte 
aan bescherming groot was.19Vrouwen in de 
tentenkampen liepen gevaar voor verkrachting, 
mishandeling en mensenhandel.20 Het land, 
gelegen in de Caribische zee in Midden-Amerika, 
heeft een lange historie aan natuurrampen door 
de bijzondere geografische situatie met een 
gevaar voor aardbevingen, overstromingen en 
orkanen. Daarnaast is Haïti het armste land op 
het westelijk halfrond en is er een lange historie 

1.2 DE OPGAVE

van politieke onrust. Door de complexiteit van de problemen in Haïti is het 
land te typeren als een blijvend probleemgebied en hierdoor is het relevant 
om bouwkundige oplossingen voor dit gebied te ontwikkelen. Haïti heeft een 
geschiedenis van een Franse kolonisatie met Afrikaanse slaven die nu zorgen 
voor een bijzondere cultuur en architectuur. De context is op deze manier 
zowel architectonisch als bouwtechnisch een uitdaging. Daarnaast is voor 
Haïti gekozen omdat veel hulporganisaties, waaronder enkele in Nederland 
betrokken waren bij de noodhulp en er relatief veel informatie beschikbaar is. 

De bestendigheid van tentenkampen
De complexiteit van de  problemen zorgt er tevens voor dat twee jaar na 
de aardbeving, het moment waarop deze afstudeeropgave geformuleerd 
wordt, er nog steeds veel tentenkampen te vinden zijn in Port-au-Prince. Het 
is schokkend om de fotoreportages te zien van twee jaar na de aardbeving. 
Het lijkt alsof de ramp net heeft plaatsgevonden.21 Er is veel geld ingezameld 
voor Haïti maar dat heeft er niet voor kunnen zorgen dat de aanblik van 
het land veel is veranderd.22 Volgens het Nederlandse Rode Kruis hebben 
honderdduizenden mensen de tentenkampen verlaten en een ander 
onderkomen gehuurd, gebouwd of gekregen.23 Maar een half miljoen mensen 
woont nog steeds in een tent. Tijdelijk onderdak dat na twee jaar vaste vormen 
begint aan te nemen. Voor velen is er nog steeds een grote nood aan voedsel, 
schoon drinkwater, medische hulp en werkgelegenheid. 

Een verandering die wel waarneembaar is, bij het aanschouwen van 
fotoreportages van 2 jaar na de ramp, is dat de mensen het heft in eigen 
hand nemen om hun leefsituatie in de tentenkampen te verbeteren.24 
De tentenkampen beginnen steeds meer te lijken op sloppenwijken. 
Sloppenwijken hebben een negatief imago. Ze zijn echter ook op een 
positieve manier te bekijken; het is een teken dat de bewoners een oplossing 
vinden voor de tekortkoming van de organisatie van de staat, een teken van 
zelfredzaamheid. In de middeleeuwen heeft Europa zich ook op deze manier 
ontwikkeld.25 Tijdelijke onderkomens hebben zich omgevormd tot wijken en 
zijn een onderdeel gaan vormen van de stad. Ieder begin van bewoond gebied 
begint met een toe-eigening van grond.26 De insteek van dit onderzoek is om 
de tentenkampen te beschouwen als een nieuw stadsdeel in ontwikkeling die 
moet worden opgenomen in plaats van te worden beschouwd als een illegale 
nederzetting die moet worden afgebroken.27

De rol van hulporganisaties
Hulporganisaties gaan niet uit van de voortdurende aanwezigheid van de 
tentenkampen.28 Voor een deel ligt dit in het feit dat de locaties waar de 
tentenkampen zich ontwikkelen openbare terreinen zijn die de gemeente 
openbaar wil houden. Daarnaast zijn sommige locaties privé eigendom; zoals 
een groot golfterrein dat veranderde in één van de grootste sloppenwijken 
in de omgeving van Port-au-Prince.29 Een andere reden dat hulporganisaties 
tentenkampen in eerste instantie niet behandelen als een permanente 
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Afbeelding 11. Een schets 
van de permanente oplos-
singen die ontstaan na een 
stedelijke rampsituatie zoals 
die zich heeft voorgedaan in 
Port-au-Prince. Ze hebben 
gemeenschappelijk dat in al 
deze situaties de gemeen-
schap zich gaat ontwikkelen. 
Het doel van deze opgave is 
deze ontwikkeling te stimule-
ren en mee te groeien met de 
ontwikkeling.
25. Interview met Alexander 
Vollbregt, 2012
26. Shelter Center, 2010
27. Interview met Alexander 
Vollbregt, 2012
28. Interview met Eelko 
Brouwer, 2012 
29. In de gesprekken met  
Michiel Mollen en Talitha Stam 
wordt dit mij dit afgeraden
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locatie is gelegen in de niet strategische locaties 
waar spontane kampen ontstaan.30 Sommige 
locaties waar tentenkampen ontstonden liepen 
gevaar voor overstroming of waren gebouwd op 
bijvoorbeeld een braakliggend terrein naast het 
vliegveld. 

Daarnaast hanteert de noodhulpsector een 
systeem van drie fases waarin voor iedere fase een 
andere oplossing bestaat.31 In de initiële noodfase 
wordt een tijdelijke constructie geplaatst voor 
gemeenschapsdoeleinden. Voor de volgende fase; 
de transitionele fase is een ‘transitionele shelter’ 
de standaard. In de tentenkampen betekende dit in 
veel gevallen voor gemeenschapsdoeleinden een 
tijdelijke educatieve voorziening. Voor de laatste 
fase is een permanent onderkomen de standaard. 
Echter de overgang van de ene naar  de andere fase 
verloopt niet altijd even soepel.32 In de noodhulp 
is een trend waarneembaar om de noodhulp 
sterker te integreren in de wederopbouw. Deze 
trend wordt gestimuleerd door de afname van 
financiële middelen in de noodhulpsector en de  
steeds kritisch wordende donateurs.33 Zeker in de 
situatie van Haïti is het relevant om bij ontwerpen 
er rekening mee te houden dat alles wat gebouwd 
wordt langdurig moet kunnen worden gebruikt. In 
dit onderzoek wordt uitgegaan van een combinatie 
van noodhulp met wederopbouw. 

Gemeenschapsontwikkeling
Dit project gaat uit van een situatie na een 
stedelijke rampsituatie, waarin de situatie die 
zich in Port-au-Prince heeft voorgedaan als 
casus wordt genomen. Geclusterde tijdelijke 
woonoplossingen ontwikkelen zich tot een 
permanent nieuw onderdeel van de stad. 
Hiertoe zal een tijdelijke constructie uitgroeien 
tot een gemeenschapsgebouw met faciliteiten 
die de ontwikkeling van de gemeenschap 
stimuleren. Een gemeenschapsgebouw kan een 
katalysator worden van de ontwikkeling van een 
tentenkamp naar een permanent stadsdeel. Het 
gemeenschapsgebouw kan een centrum worden 
dat zelfredzaamheid aandrijft, een gebouw dat 
groeit en groei op die manier stimuleert. 

Doelstellingen
Voor de geschetste probleemsituatie worden een aantal doelstellingen als 
uitgangspunt genomen. Hoofddoel is om te onderzoeken hoe architectuur 
en bouwtechniek kunnen bijdragen in een dergelijke extreme situatie. De 
resultaten van dit onderzoek kunnen gereflecteerd worden aan de beschreven  
theorie in paragraaf 1.3. 

Noodhulp en wederopbouw  verenigen door middel van een tijdelijke 
structuur die kan uitgroeien tot een permanent gemeenschapsgebouw. In 
de eerste fase wordt al een aanzet gemaakt voor een duurzame basis voor 
de gemeenschap. Er wordt een centrum ingericht in  het tentenkamp dat 
samenkomst faciliteert en met zijn functies ontwikkeling stimuleert. Tot slot 
is het van belang om een veilige haven te creëren voor vrouwen en kinderen.

Uitgangspunt
Door verschillende experts is afgeraden ter plekke onderzoek te doen. 
Met name de onveilige situatie werd door verschillende hulporganisaties 
benadrukt. Daarom is besloten dit advies serieus te nemen en niet af te reizen 
naar Haïti.34 Het was niet mogelijk om onder de vlag van een hulporganisatie 
af te reizen naar Haïti omdat de hulp momenteel langzaam wordt afgebouwd 
en zij niet op zoek zijn naar nieuwe hulpvormen. In dit onderzoek wordt 
uitgegaan van de veronderstelling dat het draagvlak bij de locale bevolking 
reeds gecreëerd is en dat hun wensen expliciet mee zijn genomen bij het 
ontwerp. 

Onderzoeksvraag 
De nadruk ligt in dit ontwerpende onderzoek op het formuleren van de 
voorwaarden waarin dit  gemeenschapsgebouw moet voldoen en een manier 
om de doelen te realiseren. De vraag van dit afstudeeronderzoek luidt: “ Wat 
zijn de voorwaarden voor een gemeenschapsgebouw, in de specifieke context 
van een tentenkamp in Port-au-Prince, dat de overgang van noodhulp naar 
wederopbouw stimuleert én een rol kan blijven vervullen in de veranderende 
behoeften van de gemeenschap, met de nadruk op de behoeften aan 
bescherming en vrijheid?” 

Deelvragen
Om deze vraag wordt beantwoord met 4 deelvragen; 
1) Op welke wijze transformeert het programma van eisen?
2) Op welke wijze kan het gevoel van bescherming en vrijheid door 
architectonische middelen worden bevorderd?
3) Op welke wijze kan het gebouwontwerp inspelen op de geografische 
context van Haïti?
4) Op welke wijze is een bouwkundige transformatie mogelijk?
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De opbouw van het rapport 
Het rapport is opgebouwd aan de hand van de vier deelvragen. In ieder 
hoofdstuk wordt een deelvraag beantwoord. Daarna volgt het ontwerp en  de 
reflectie. 

Methodologie
Aangezien veld onderzoek niet tot de mogelijkheden behoorde is voor dit 
onderzoek gebruik gemaakt van literatuuronderzoek  en interviews met 
specialisten op dit gebied woonachtig in Nederland. Dit alternatief biedt 
mogelijkheden om gericht te zoeken naar antwoorden die misschien niet 
aan het licht waren gekomen tijdens een veldonderzoek. Het ontwerpen 
door een buitenstaander kan leiden tot een verfrissend resultaat maar 
aan de andere kant brengt dit gevaren met zich mee. Het gevaar dat dit 
onderzoek met zich meebrengt is voornamelijk het “niet weten wat men niet 
weet”. Mogelijk worden belangrijke aspecten over het hoofd gezien. Door 
de brede keuze van de geïnterviewden wordt dit gevaar zoveel mogelijk 
beperkt. Voor dit onderzoek zijn een Haïtiaanse vrouw, medewerkers van de 
hulporganisaties Plan Nederland, Cordaid en Het Nederlandse Rode Kruis, 
een docent van de master Urban Emergencies, een cultureel antropologe en 
een fotograaf geïnterviewd, allen met een directe relatie tot de problematiek 
in Haïti. De interviews zijn reflectief ingezet gedurende het onderzoek en de 
geïnterviewden hebben niet dezelfde vragen voorgelegd gekregen. 

De literatuur die gebruikt is voor het programma van eisen bestaat voornamelijk 
uit rapportages over noodhulp en specifiek over noodhulp aan Haïti. In 
deze rapporten staat informatie over de wijze van bouwen en transitionele 
shelters. Daarnaast is voor het onderzoek naar bescherming en vrijheid in de 
architectuur de literatuur van Hertzberger35 en Jan Gehl36  gebruikt. Voor het 
onderzoek naar de geografische situatie is het dictaat ‘Bouwen in de tropen’ 
van de Technische Universiteit als uitgangspunt genomen.37 Een basis die 
nodig was om richtlijnen op te stellen voor het bouwen in een situatie met 
aardbevingen, orkanen, overstromingen en een tropisch klimaat. Met de 
klimaat analyse methode van Köppen Geiger en de Mahoney tabel wordt 
meer inzicht verkregen in hoe het gebouw moet worden vormgegeven. 
Verder hebben gesprekken met docenten van de faculteit Bouwkunde voor 
verheldering gezorgd zoals met Marcel Loomans, docent van bouwfysica 
over het comfort, Ad Leijten en Hans Hoenderkamp, docenten constructief 
ontwerpen over aardbevingen en met Okke Bronkhorst, promovendus van 
de Technische Universiteit Eindhoven, over windbelasting bij orkanen. Ook 
de gesprekken met Andre Jorissen, docent constructief ontwerpen, over 
houtverbindingen waren verhelderend. Verder heb ik colleges gevolgd van 
Roel Gijsbers over shelterbouw.

Om een bouwtechnisch verantwoord gebouw te realiseren zijn een aantal 
criteria geformuleerd betreffende de randvoorwaarden 
waaraan het gebouw moet voldoen. Constructieve, milieutechnische, 

30. Hertzberger, H. 1982, 
1996, 1999, 2008
31. Gehl, J. 1987
32. Egmond, E. 2006

bouwfysische, uitvoeringstechnische, 
bouwtechnische, gebruikstechnische en 
economische criteria zijn opgesteld. Diverse 
constructieve aspecten van het gebouw zijn 
getoetst aan de opgestelde criteria zoals de 
transformatie, het constructieve systeem, 
het materiaal en de uitvoeringsvolgorde. De 
focus lag daarnaast op het ontwikkelen van 
een constructieve knoop waarin verschillende 
zaken optimaal op elkaar aansluiten. De knoop 
is vervolgens opgesplitst in deelfuncties en 
varianten hiervan zijn getoetst aan de opgestelde 
criteria. Er is een morfologische kaart ontwikkeld 
waarin een waardering is gegeven aan de 
varianten van deelfuncties. Uiteindelijk zijn deze 
varianten met een hoge score gecombineerd tot 
oplossingsvarianten voor het knoop ontwerp. De 
meest geschikte variant is doorontwikkeld. Het 
uiteindelijke resultaat is een knoop die voldoet aan 
de gestelde criteria.
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Tijdens het vooronderzoek is ter discussie gesteld wat de bijdrage is van 
architectuur. Vanuit deze vraag is ook een opgave geformuleerd. De 
gedachtegang hierover verdient toelichting. Deze vraag gaat namelijk 
allereerst terug naar de essentie van architectuur. Is architectuur in staat 
überhaupt bij te dragen aan een betere wereld en op welke wijze dan? 
Daarnaast schuilt er een contradictie in de hoeveelheid hulp die gegeven 
wordt. Hoe ver moet helpen gaan? En tot slot is de situatie waarin 
architectuur tracht bij te dragen een punt om nader te beschouwen. Op 
welke manier is de bijdrage van architectuur afhankelijk van de gekozen 
situatie? 

De essentie van architectuur
Allereerst gaat de aandacht uit naar de vraag of architectuur in staat is bij te 
dragen. Tijdens dit afstudeerproces is deze vraag steeds terug gekomen. Is het 
wel de architectuur die een bijdrage levert in deze situatie? En wat is architectuur 
dan precies? Deze vragen gaan over de essentie van architectuur. Al snel wordt 
duidelijk dat de definities van het begrip architectuur sterk uiteen lopen. 

De betekenis van architectuur kan worden afgeleid van de Latijnse betekenis 
van het woord: de kunst van het bouwen. In één van de eerste literaire werken 
over het begrip architectuur “About architecture’ van Vitruvius38 wordt 
architectuur gebaseerd op drie principes; schoonheid (venustas), stevigheid 
(firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). Architectuur wordt hierin beschreven 
als een balans tussen deze drie elementen. In andere definities wordt 
architectuur gezien als een pure kunstvorm, een techniek of een wetenschap. 
Maar volgens Henri Lefebvre39 ligt de waarheid in een combinatie van deze 
drie concepten, hij  stelt het volgende:“The architect too calls upon all the 
sciences: mathematics, informatics, physics, chemistry, politics, economics, even 
semiology, psychology, sociology. As the doctor, he puts into action an encyclopedic 
knowledge. Yet, his practice remains fixed, limited on all sides.” Daarnaast stelt 
Lefebvre dat architectuur net zoals de geneeskunde de maatschappij draagt 
en erdoor gedragen wordt. Ik ben het eens met Lefebvre dat de kracht van 
architectuur ligt in de integraliteit; een combinatie van kennis en ontwerp voor 
een maatschappelijk doel. “Ontwerpen is een denkproces” stelt Hertzberger40 en 
door zijn integrale vermogen is de architect in staat om breed te denken vanuit 
gebruikers en in ruimtelijke varianten van bouwkundige oplossingen. 

Hertzberger41 stelt dat de voornaamste taak van de architect “het scheppen van 
rijkere mogelijkheden voor verhoudingen ten op zichte van anderen” is. Dit is precies 
waar in deze opgave de nadruk op ligt: het scheppen van mogelijkheden door 
middel van een integrale redenering en een strategisch plan. De architect is vanuit 
die optiek een visionair met een vermogen om een bijdrage te leveren. 

Maar wanneer gaat het om goede architectuur? Paul Valéry42 beschrijft in zijn 
werk Eupalinos ou l’architecte een dialoog tussen Socrates en Phaedros. Phaedros 
vraagt hier: “Tell me, haven’t you noticed how, when strolling in this town between 
the buildings populating it, some are silent, others speak and yet others, the rarest 

1.3 DE BIJDRAGE VAN 
ARCHITECTUUR

33. Vitruvius, M. 2001
34. Lefebvre, H. 1972
35. Hertzberger, H. 1999
36. Hertzberger, H. 1999
37. Valery, P.  1921



36

of all, sing?” Hans Poelzig43 reflecteert op dit idee en denkt dat het niet alleen hun 
bestemming noch het algemene voorkomen is waardoor de gebouwen worden 
beroerd, of gedoemd met stomheid; het is het talent van de bouwer, of zelfs 
beter, de gunst van de muzen. 

Wanneer men een poging doet om een gebouw te laten zingen dan is men bezig 
met hetgene dat architectuur teweeg kan brengen. Wanneer men veronderstelt 
dat architectuur een balans is tussen kunst, techniek en wetenschap is het niet 
moeilijk om te veronderstellen dat architectuur het gevoel van mensen kan 
beïnvloeden. Adolf Loos44 stelt hierover:  “Architecture can evoke moods by 
humans”. En juist deze karaktereigenschap van architectuur zorgt ervoor dat het 
mogelijk is om in deze opgave architectuur in te zetten voor het geven van een 
beschermd en veilig gevoel. Daarnaast zou architectuur in deze opgave kunnen 
bijdragen aan een gevoel van vrijheid voor de vrouwen in het vrouwenhuis. Om 
een dergelijk gevoel bij de gebruiker te stimuleren is architectuur van essentieel 
belang. 

De contradictie van helpen
Een tweede vraag gerelateerd aan de bijdrage van architectuur gaat over het 
gevaar van teveel helpen. Hoe ver moet helpen gaan? Een moeder die haar kind 
helpt met iedere stap die hij neemt kan sterke afhankelijkheid creëren en de 
onmogelijkheid om zelf te lopen. Daarom is het van belang dat wanneer men 
iemand wil ondersteunen de inspanningen zó vorm te geven dat de persoon in 
kwestie geactiveerd wordt om zelf eigen doelen te bereiken. 

Soms wordt het gevaar van te veel helpen gebruikt als een reden om dan maar 
niet te helpen. Er zijn zoveel mensen in nood en het lijkt onmogelijk om ook 
echt het verschil te maken. Is  het de moeite wel waard om het te proberen? Het 
antwoord van Italo Calvino45 is: “In de politiek, als in iedere andere levenssfeer, zijn 
er twee  belangrijke principes voor een man; heb niet te veel illusies, en stop nooit 
met geloven dat ieder klein beetje helpt”. De overtuiging dat ieder klein beetje kan 
helpen vormt de basis voor deze opgave.

Er moet echter zorgvuldig omgesprongen worden met de hoeveelheid hulp  die 
gegeven wordt. Ecochard46 denkt na over de soort behoefte waarin voorzien 
wordt: “ 1) Wat zijn de minimale menselijke behoeften? Zijn deze absoluut of 
universeel, of moet men deze bepalen: in relatie tot de mate van evolutie van de 
mens, in relatie tot klimaten? 2) Waar beginnen de normen, waar de habitat aan 
welke men moet voldoen? Kan dat bij de minimale woning waarin de mens nog kan 
leven? Kan men als vorm van onderdak beschouwen:  het tentenkamp, de bidonville, 
de compound?” Hij stelt ter discussie waar de grens ligt van de minimale woning 
en dit geeft aanleiding om te denken dat een tentenkamp wellicht als minimaal 
onderkomen beschouwd kan worden. Vladimir Bodiansky47 schrijft: “We zijn 
maatschappelijk verplicht om iedereen een degelijk onderkomen te bezorgen...” 
Ergens moet men bepalen waar de grens ligt van een degelijk onderkomen 
en wanneer de maatschappelijke plicht om in een onderkomen te voorzien 

38. Poelzig, H. 1931
39. Loos, A. 1898
40. Calvino, I., 1971
41. Ecochard; 1953
42. Bodiansky, V. 1953
43. NAI, 2010
44. Maclaine Pont, H. 1923
45. Maslov, A. 1943

vanzelfsprekend is en niet in conflict komt met het 
afnemen van de zelfredzaamheid. Teveel helpen is 
geen helpen meer. 

In deze opgave wordt een tentenkamp gezien als een 
minimale basis voor een degelijk onderkomen. Het is 
echter niet de ontwerper, of de hulporganisatie, die de 
basis zou moeten uitbreiden maar de bewoners zelf. 
Een taak van de hulporganisatie is om mogelijkheden 
te scheppen voor ontwikkeling en deze te stimuleren 
maar niet om oplossingen voor te schotelen. 

Helpen waar hulp nodig is
De bewustwording dat helpen een grens heeft 
brengt ons tot de derde vraag over de bijdrage van 
architectuur. Op welke manier is de bijdrage van 
architectuur afhankelijk van de gekozen situatie? 

In de veelheid van problemen waarin de architectuur 
kan bijdragen is de keuze niet eenvoudig. In de 
expositie “De noodzaak van architectuur” in het 
Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam48 
wordt de noodzaak voor architecten om 
maatschappelijke problemen aan te pakken eveneens 
bediscussieerd. De reden om deze discussie te 
starten wordt aangemoedigd door de economische 
crisis. Tijden van crisis zijn ideaal om de essentie 
en relevantie van architectuur te herzien. Door de 
economische crisis komt een probleem helder aan het 
licht; in Nederland wordt steeds minder gebouwd. 
De bevolkingsgroei stagneert en de vraag naar 
nieuwe gebouwen wordt minder. Kantoorpanden 
staan leeg en architectenbureaus gaan bij bosjes 
failliet. In de expositie wordt onder de loep genomen 
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of de architectuur de moderne maatschappij nog wel 
dient. Er wordt beargumenteerd dat de architect 
over de grenzen van zijn vakgebied heen moet 
stappen en zijn aandacht zou kunnen verleggen 
naar het oplossen van sociale problemen met het 
oog op een duurzame toekomst. Het is daarnaast 
zaak dat de Nederlandse architect in deze tijd gaat 
denken over de landsgrenzen heen, aan landen die 
zich razendsnel ontwikkelen en waar de vraag naar 
weloverwogen architectuur toeneemt. 

In deze opgave wordt daarom niet alleen letterlijk een 
probleem aangepakt dat zich buiten onze grenzen 
afspeelt maar wordt ook op een strategische wijze 
een sociaal probleem aangepakt. Rampsituaties 
waarbij een groot gedeelte van de bebouwde 
omgeving is weggevaagd zijn om die reden een 
boeiend architectonisch vraagstuk als het gaat om de 
specifieke bijdrage van architectuur. Het is de ultieme 
plek van ontwikkeling waar de impact en relevantie 
van de bebouwde omgeving groot is. De bijdrage van 
architectuur kan hier in de meeste extreme situatie 
duidelijker aan het licht komen. 

De keuze voor een situatie in ontwikkeling waarvan 
de ontwerper zelf een buitenstaander is vraagt 
om extra zorgvuldigheid. Aan de ene kant kan een 
frisse blik leiden tot nieuwe inzichten maar aan 
de andere kant schuilt er een groot gevaar in het 
onbekende van de situatie. Vaak is het grootste 
probleem hetgene dat men niet weet dat men niet 
weet. Architectonisch is een gevaar dat exotische 
architectuur een overschaduwend effect kan hebben 
op de inheemse architectuur. Zeker in een situatie na 
een aardbeving, zoals in Haïti, waarbij het ontwerpen 
van nieuwe bebouwing wordt gedomineerd door 
externe hulporganisaties. Het is daarom van belang 
dat er intensieve samenspraak is met de inheemse 
bevolking. Henri Maclaine Pont49 zegt hierover: 
“Juist door de innige aanraking van verschillende 
volkeren worden kundigheden uitgewisseld, worden 
de aannames van een stoere levenshouding en een 
versterking en veredeling van het staatsorganisme 
noodzakelijk en ontstaat vooruitgang.” 

Naast de locatie van een probleem is er ook een 

verschil in urgentie van behoefte aan een architectonische bijdrage. Befaamd is 
de piramide van Maslov50 die onderscheid maakt in basis behoeften en secundaire 
behoeften. Zo stelt hij dat er allereerst lichamelijke behoeften zijn, daarna volgt de 
behoefte aan veiligheid en zekerheid, vervolgens de behoefte aan sociaal contact, 
gevolgd door de behoefte aan erkenning en waardering en tot slot de behoefte 
aan zelfontplooiing. De problematiek waar hedendaagse westerse architectuur 
zich op richt wordt gestuurd door het brede scala aan behoeften. Echter in de 
gekozen opgave direct na de ramp wordt de opgave in eerste instantie bepaald 
door de urgentie van lichamelijke behoeften; deze basis behoeften worden 
langzaam aangevuld met secundaire behoeften. Een opgave als deze, waar 
lichamelijke behoeften in eerste instantie een hoofdrol spelen vormt een extra 
uitdaging voor een goede bouwkundige aanpak. Het gaat daarbij om het serieus 
nemen van de urgentie van de primaire lichamelijke behoeften waarbij de  blik 
op de toekomst en de langere termijn niet uit het oog worden verloren om de  
secundaire behoeften bereikbaar te maken. 

Uit deze analyse kan men concluderen dat architectuur een interdisciplinaire 
kracht heeft. Ontwerpen is een denkproces en de architect is bij uitstek geschikt 
visionair te denken. De architect is in staat een rijkere ervaring van mogelijkheden 
te scheppen. Er ligt een kans voor de architect om ruimtelijke en bouwkundige 
oplossingen te genereren met een sociale insteek. Daarnaast is architectuur in 
staat is een bijdrage te leveren door in te spelen op emoties en deze karakter 
eigenschap maakt architectuur van grote waarde voor iedere opgave. De manier 
waarop architectuur bijdraagt is afhankelijk van de situatie. Deze bijdrage is niet te 
meten maar wordt gekozen door de architect in kwestie. Er liggen hierbij kansen 
over de grenzen van het gangbare werkterrein van de Nederlandse architect 
heen, met name bij sociale vraagstukken en in gebieden die zich bouwkundig snel  
ontwikkelen. Daarnaast ligt er een mogelijkheid  in de manier waarop in primaire 
behoeften en secundaire behoeften wordt voorzien. 
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47. USAID, 2005
48. USAID, 2006
49. UN, 2008
50. Voedsel en Landbouw-
organisatie van de Verenigde 
Naties, 2008
51. Masters, 2008
52. USAID, 2010
53. USAID, 2011
54. USAID, 2011
55. USAID, 2011
56. Nederlandse Rode Kruis, 
2012
57. Central Intelligence 
Agency, 2012
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Ooit was Haïti de welvarendste Franse kolonie, 
de parel van de Antillen51. Deze situatie kan men 
zich nauwelijks nog voorstellen wanneer men kijkt 
naar het land. Woorden als droefenis en schok 
passen nu beter bij Haïti. Haïti is momenteel het 
armste land van het westelijk halfrond en dat komt 
gedeeltelijk door de grote historie aan rampen. 
Haïti is frequent slachtoffer van natuurrampen 
geweest. Een ongelukkige samenkomst van 
omstandigheden resulteert steeds weer in rampen 
van ongekende grootte. 
 
Haïti heeft twee hoofdoorzaken van natuurrampen. 
Allereerst is Haïti gesitueerd op de breuklijn tussen 
de Noord-Amerikaanse en Caribische plaat en dit 
veroorzaakt grote schade bij bevingen. Daarnaast 
veroorzaken orkanen en tropische stormen samen 
met de grote ontbossing grote overstromingen en 
modderstromen. 

Hier is een kort overzicht van de rampen sinds 
2004. 

2004: Orkaan Jeanne
De orkaan Jeanne veroorzaakte ernstige 
overstromingen en modderstromen in de 
Artribonite regio met grote schade in de stad 
Gonaïves en meer dan 2600 gewonden en 
3000 doden52. De regering voorzag niet in 
de basis noodhulp wat zorgde voor slechte 
omstandigheden. 

2005: Orkaan Dennis
Volgens de informatie van USAID53 telde de 
regering van Haïti 40 doden en 15.000 getroffenen 
door de orkaan Dennis in het zuidelijke 
schiereiland. De voornaamste schade ontstond 
door overstromingen begin juli. 

2008: Tropische storm Fay, orkaan Gustav, 
Tropische storm Hanna en orkaan Ike
In het orkaan seizoen van 2008 werd Haïti 
opnieuw getroffen. De zwakke bodemconditie, 
de ontbossing en de grote hoeveelheid wind en 
regen veroorzaakten grote overstromingen met 
een verwoestend effect. De Verenigde Naties54 

1.4 RAMP HISTORIE

berichtte over 423 doden en 850.000 getroffenen en over dringende behoefte 
aan humanitaire hulp. 

2008: Hongersnood
De overstroming verwoestte 70% van de oogst, wat door de Voedsel 
en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties55 werd gedefinieerd 
als desastreus. Dit veroorzaakte namelijk een hongersnood met grote 
kindersterfte door ondervoeding in de maanden na de storm en politieke 
onrust56.  

2010, januari: Aardbeving
In januari 2010 werd Haïti getroffen door een aardbeving met een kracht van 
7.0 op de schaal van Richter met een naschok van 6.1. De aardbeving had 
desastreuze gevolgen voor de bebouwde omgeving. De nog herstellende 
infrastructuur werd opnieuw ontwricht en een groot gedeelte van de 
overheidsgebouwen stortte in. Volgens USAID57 kwamen 230.000 mensen om 
en waren er 300.000 gewonden en werden 1,5 miljoen mensen dakloos.  

2010, november: orkaan Tomas
Orkaan Tomas trof het zuidwestelijke deel van Haïti, maar veroorzaakt relatief 
weinig schade in vergelijking met de eerdere orkanen en de aardbeving58.

2010, oktober: Cholera epidemie
De cholera epidemie startte in oktober 2010, tien maanden na de aardbeving, 
resulterend in 5968 doden59 en een half miljoen ernstig zieken. De cholera 
uitbraak was een consequentie van de slechte hygiënische situatie die 
ontstaan was door de aardbeving en de orkaan. 

2011, augustus: Tropische storm Emily
Ook al zorgde tropische storm Emily niet voor significante schade, de 
overstroming die gepaard ging met de storm trof tussen de 300 en 400 
families en zorgde voor schade aan gewassen en vee in het zuiden60.

Huidige situatie
Haïti verkeert, twee jaar na de aardbeving, nog steeds in een slechte conditie. 
Volgens het Nederlandse Rode Kruis61 hebben honderdduizend mensen 
de tentenkampen verlaten en een nieuw onderkomen gehuurd, gebouw of 
ontvangen. Echter, nog een half miljoen mensen leeft nog steeds in een tent of 
ander tijdelijk onderkomen dat een permanente oplossing is geworden. Voor 
velen is er nog steeds een grote behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, 
medische hulp en werk. Volgens de informatie van het Central Intelligence 
Agency62 is ongeveer 35,9 procent van de bevolking onder de 14 jaar. Dit 
maakt het land nog kwetsbaarder en sterker afhankelijk van noodhulp. De 
slechte hygiëne en het hoge risico op infectieziekten wordt gereflecteerd in 
de lage levensverwachting van slechts 62 jaar. 
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2.1 SCENARIO

In het geval van een ramp of oorlog waar humanitaire hulp noodzakelijk 
is worden vele hulporganisaties gemobiliseerd waaronder het Rode 
Kruis, Cordaid en Plan Nederland. Ze vormen samen de samenwerkende 
hulporganisaties. De hulporganisaties werken daarbij intensief samen. 
Er wordt een schema gebruikt dat de hulp ordent als een doorgaand 
proces dat uit  zeven fasen bestaat: preparedness, contingency, transit, 
emergency, care and maintenance, durable solutions en exit solutions. 
Voor dit onderzoek wordt een scenario ontwikkeld dat inspeelt op deze 
fasen. Om een relevant scenario te ontwikkelen is belangrijk om deze 
fasen nader te beschouwen. 

Preparedness
In deze voorbereidingsfase zorgen hulporganisaties dat ze zo breed mogelijk 
georiënteerd zijn op mogelijke rampen. Dit gebeurt door het onderhouden 
van internationale contacten, het opbouwen van noodvoorraden, het zoeken 
van donoren en het betrekken van de locale overheid en de bevolking. 
In dit project kan het ontwerp dat ontwikkeld wordt gezien worden als 
een voorbereidende actie op een mogelijke ramp. Op die manier wordt  
geprobeerd om in te spelen op de huidige problematiek van de hulpverlening 
en de specifieke omstandigheden in Haïti. Doel is  om in geval van een ramp 
snel te bouwen en een duurzame oplossing te bieden. 

Contingency
In de fase van alertheid heeft de ramp zich nog niet voltrokken maar men 
heeft wel een indicatie dat er waarschijnlijk op korte termijn een ramp zal 
plaatsvinden. Op basis van deze indicatie worden voorbereidingen getroffen 
zoals het analyseren van het rampgebied, de wijze waarop de locale overheid 
werkt, de wetgeving en de cultuur. Dit onderzoek gaat ervan uit dat de 
aardbeving in Haïti nog niet heeft plaatsgevonden en doet onderzoek naar een 
ontwikkeling van een gemeenschapsgebouw in het rampgebied. Natuurlijk 
heeft de ramp al wel plaatsgevonden en zorgt de informatie over het verloop 
van deze ramp voor extra oplossingen. 

Transit
Deze fase duidt de periode aan direct na het plaatsvinden van de ramp of het 
uitbreken van een oorlog. Het is een fase waarin men zich noodgedwongen 
moet verplaatsen naar een veiligere locatie. De hulporganisaties proberen de 
stroom aan vluchtelingen te begeleiden via een veilige route naar een veilige 
plek of vluchtelingenkamp. Het is daarbij van belang dat de vluchtelingen goed 
worden verdeeld over de opvangkampen en de aanvoer van hulpgoederen 
niet wordt gehinderd.  

Emergency
In deze fase komen de vluchtelingen aan bij de vluchtelingenkampen. 
In het geval van Haïti zijn deze kampen veelal spontaan ontstaan op alle 
braakliggende terreinen.  De situatie zoals deze heeft plaatsgevonden in het 

Afbeelding 14. Transforme-
rend gemeenschapsgebouw.
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centrum van Port-au-Prince wordt gezien als een 
‘fast on set’ waarbij een grote populatie vlucht na 
een plotselinge ramp. In dit ontwerp wordt ervan 
uitgegaan dat de hulpverlening snel ter plaatse 
is met het neerzetten van de basisstructuur van 
een gemeenschapsgebouw op een braakliggend 
terrein. Daaromheen verzamelen zich de 
vluchtelingen. 

Care and maintenance
Deze fase wordt gekenmerkt door het verblijf 
van de vluchtelingen in de opvangkampen. Ze 
worden voorzien in hun basisbehoeften terwijl 
gewerkt wordt aan een duurzame oplossing. Het 
gemeenschapsgebouw levert hieraan een bijdrage 
door de specifieke functies die aangeboden 
worden.

Durable solutions
In deze fase wordt het vluchtelingenkamp 
opgeheven omdat er een duurzame oplossing 
gevonden is. Er wordt door het UNHCR63 
onderscheid gemaakt in drie mogelijke 
oplossingen:
1.de vluchtelingen keren terug naar het eigen land,
2. de vluchtelingen vestigen zich in het gastland,
3. de vluchtenlingen gaan naar een derde land.

Voor dit project wordt een scenario ontwikkeld waarbij de vluchtelingen 
zich vestigen in het gastland, in dit geval een braakliggend terrein. Het 
vluchtelingenkamp transformeert zich tot een permanente nederzetting. 
Het gemeenschapsgebouw stimuleert deze ontwikkeling en vormt het eerste 
teken van de permanente nederzetting. 

Exit strategies
In deze fase worden alle activiteiten overgedragen aan de locale overheid,  
langdurig betrokken hulporganisaties en de locale bevolking. In sommige 
gevallen worden nieuwe doelen opgesteld zoals het opzetten van een 
permanente medische kliniek of een school in de regio. Tot slot wordt het 
proces geëvalueerd en kan indien nodig de hele cyclus opnieuw worden 
opgestart.

Type shelter ontwikkeling
In de hulpverlening wordt ingespeeld op deze fases door de ontwikkeling 
van drie typen shelters: een  nood shelter, transitionele shelter en een 
permanente shelter. De emergency shelter heeft een levensduur van 6 
maanden tot drie jaar. Deze shelter is eenvoudig te transporteren en snel op 
te bouwen. De transitionele shelter heeft een levensduur 3 tot 10 jaar. Deze 
shelter bestaat uit meer bestendige materialen en wordt vaak gedeeltelijk 
gefundeerd. Doordat ze gedeeltelijk of geheel demontabel zijn worden deze 
shelters gezien als een semi-permanente oplossing. De permanente shelter 
is bedoeld voor gebruik langer dan tien jaar. Dit sheltertype kenmerkt zich 
door het gebruik van duurzame materialen en hoeft vanwege het langdurige 
gebruik niet demontabel te zijn. 

Er is echter geen harde scheidingslijn tussen deze type shelters. Zo wordt een 
transitionele shelter soms langer dan tien jaar gebruikt omdat de gebruikers 
tevreden zijn, geen mogelijkheden tot verbetering hebben of omdat de 
lokale overheid de bouw van tijdelijke shelters wel gedoogd maar die van 
permanente shelters niet. Het gemeenschapsgebouw dat ontwikkeld wordt 
in het kader van dit project zal zich daarom profileren als een transitioneel 
gebouw. Het ontwerp van het maakt programmatische veranderingen in de 
toekomst mogelijk.

In iedere fase van de noodhulpverlening zijn tenslotte andere behoeften te 
benoemen. Het programma van eisen zal hier rekening meehouden. Op de 
pagina hiernaast is de globale ontwikkeling van het programma van eisen te 
zien. Direct na de ramp is de behoefte aan medische hulp, onderdak, eten 
en drinken en sanitair groot. Na 3 maanden stijgt de urgentie van educatie 
en recreatie. Vervolgens komt daar de behoefte aan levensonderhoud bij in 
de vorm van een markt en vervolgens de behoefte aan een goede en veilige 
uitvalsbasis. Op langere termijn is het van belang dat het gebouw bestand is 
tegen bijzondere geografische invloeden die zich voordoen in de specifieke 
situatie. 

Afbeelding 15. Een schema 
van de cyclus van noodhulp-
fases en een transformerend 
programma van eisen.
58. Shelter Center, 2010
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2.2 NOODFASE

De noodfase, is de periode vanaf de ramp tot 6 maanden na de ramp. In deze 
fase heeft het gebouw de rol om in de behoefte te voorzien die levensreddend 
zijn. 

Aangezien het van belang is dat deze strategie ingezet kan worden in situaties 
die vergelijkbaar zijn met de rampsituatie in Haïti is het belangrijk ruimtes in 
het gebouw niet voor één bepaalde functie te bestemmen. De behoeften 
kunnen lokaal namelijk uiteenlopen en dit vraagt om flexibiliteit van het 
programma. Daarom zal in de beginfase de ruimte een multifunctionele 
ruimte zijn. Het is echter aannemelijk dat in de situatie zoals die zich heeft 
voorgedaan in Haïti de nadruk ligt op medische hulpverlening. Door het 
instorten van gebouwen zijn veel mensen gewond geraakt64. Voor het 
programma wordt er daarom vanuitgegaan dat de multifunctionele ruimte 
een noodhospitaal kan huisvesten. 

Het is daarom van belang dat de medische voorziening toegankelijk is voor 
minder validen. Daarnaast is beschutting tegen de zon iets om rekening mee 
te houden  omdat de zonkracht in Haïti zeer sterk is. Het is aan te raden om 
niet meer dan 10 to 15 minuten in de zon te lopen.  Ook is er in de noodfase 
behoefte aan schoon water en voedsel. In Haïti heeft de voedseldistributie 
in de noodfase plaatsgevonden op enkele grote punten aan de rand van 
de stad waar de ontsluiting goed was. Daarom is het niet aannemelijk dat 
distributie van voedsel zal plaatsvinden in dit gebouw. De nadruk in het 
gemeenschapsgebouw zal liggen op een noodhospitaal, beschutting tegen 
de zon en sanitaire voorzieningen. 

Functies Ruimten m2

Noodhospitaal Behandelruimte 100

Administratieve ruimte 10

Wachtruimte 20

Medicijnopslag 10

Apotheek 20

Sanitair 100 Mannen (7 wc’s) 20

100 Vrouwen (10 wc’s) 30

Verkeersruimte 20 % van de totale ruimte 44

Totaal 263

Afbeelding 16. S c h e m a t i -
sche weergave van het pro-
gramma van eisen in de nood-
fase. 
59. USAID, 2010
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Afbeelding 17. S c h e m a t i -
sche weergave van het pro-
gramma van eisen in de tran-
sitionele fase.
60. Interview met Chris Soe-
broto, 2012
61. Central Intelligence 
Agency, 2012
62. Interview met Vena 
Nieuwelink, 2012
63. Interview met Chris Soe-
broto, 2012
64. Interview met Vena 
Nieuwelink, 2012
65. Interview met Talitha 
Stam, 2012
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2.3 TRANSITIONELE FASE

De transitionele fase loopt van 6 maanden na de 
ramp tot 18 maanden na de ramp. De behoefte 
aan uitgebreide medische zorg wordt minder en 
de behoefte aan educatie en mogelijkheden voor 
levensonderhoud worden groter. In deze fase 
moet het gemeenschapsgebouw een activerende 
rol hebben in het tentenkamp. Dat wil zeggen 
dat de functies in het gebouw de permanente 
vestiging van de bewoners stimuleren. Het 
gemeenschapsgebouw wordt ingezet om 
voornamelijk de zwaksten in de Haïtiaanse 
samenleving te helpen. Plan Nederland beschouwt 
vrouwen en kinderen als de belangrijkste 
doelgroepen in de tentenkampen van Port-au-
Prince. Chris Soebroto, van Plan Nederland, vertelt 
in het interview: “In Haïti is het voorgekomen dat 
vrouwen seksueel werden misbruikt, dat kinderen 
en vrouwen zijn gekidnapt en daarna verkocht. We 
willen plaatsen creëren waar kinderen veilig kunnen 
samenkomen en spelen.“65

Volgens gegevens van de Central Intelligence 
Agency heeft Haïti een inwonersaantal van 9,7 
miljoen waarvan bijna de helft van de inwoners 
onder de 20 jaar is66. Educatie is daarom in Haïti 
van groot belang en wordt steeds belangrijker 
gevonden. Het wordt gezien als een bijzonder 
recht, een manier om de levensstandaard te 
verbeteren. De Haïtianen sturen graag hun 
kinderen naar school. Echter educatie is niet 
voor iedereen betaalbaar. Vena Nieuwelink 
zegt hierover: “Alle ouders kennen het belang 
van onderwijs maar ze zijn niet in staat ervoor te 
betalen. Dat geldt eigenlijk bijna voor iedereen. Als 
je kunt lezen en schrijven is het leven ook moeilijk 
en zwaar maar als je dat niet kunt is het nóg 
zwaarder. Ze hebben bijna geen werk maar wel een 
heleboel kinderen. Om armoede te bestrijden is goed 

onderwijs nodig.“67 Naast een ruimte voor educatie is een speelruimte een 
belangrijke vorm van ontspanning voor de kinderen. Chris Soebroto vertelt 
over het belang van veilige kind zones: “Kinderen zijn  zowel emotioneel als 
fysiek heel kwetsbaar in een noodsituatie. Met kinderrechten wordt té weinig 
rekening gehouden na een ramp.  Kindvriendelijke ruimtes hebben hun focus op 
kinderen wat zij nodig hebben aan minimale bescherming en verzorging. “68

Om de bevolking weer zelfstandig te maken is een markthal van wezenlijk 
belang. De markt vormt een plek waar men goederen kan verhandelen, dus 
een manier om inkomen te genereren. Een markthal zal hierdoor een bijdrage 
leveren aan de transformatie van het tentenkamp naar een permanente 
nederzetting.  Vena Nieuwelink onderschrijft het belang van de markten 
in Haiti: “Door werk te regelen voor de mensen zijn ze ook in staat om geld te 
verdienen en hun kinderen naar school te laten gaan.(..) Op de markt vinden 
verschillende activiteiten plaats zoals de verkoop van koeien, varkens en kippen, 
kleding en voeding. Er worden zelfs beesten geslacht ter plekke. Daarnaast 
fungeert de markt als plaats voor ontmoeten en sociaal contact.“69 Talitha Stam 
geeft eveneens dit belang aan: “Handel stimuleert inderdaad de ontwikkeling 
van een tentenkamp. Ook ik het kamp waar ik woonde was dat te zien. Er is altijd 
handel. Sommige mensen zijn heel inventief.  Ik had internet doordat een man 
handig was met draadjes en zo zorgde voor verbinding met internet. Er zijn ook 
markten. Er is de kleine handel waar men koekjes kan kopen en slippertjes en de 
grote handel voor zakken rijst enzo. Je hebt de dagelijkse boodschappen en de 
grote boodschappen waarvoor men een keer in de week naar de markt gaat. Als 
er geen grote markt in een kamp is dan lopen mensen daar heel ver voor. Zonder 
een markt kunnen mensen niet eten.“70

Om dit veranderende programma een plek te geven zal een gedeelte van het 
noodhospitaal transformeren en zich uitbreiden tot een basisschool voor 360 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar met een markt.

Functies Ruimten m2

Kliniek Behandelruimte 10

Wachtruimte 10

Apotheek 20

Basisschool 8 klaslokalen voor 360 kinderen 432

Speelplaats 360 kinderen (6 tot 12 jaar) 300

Administratieve ruimte 20

Docentenkamer 20

Markt Open hal 500

Sanitair 200 Mannen (14 wc’s) 40

200 Vrouwen (20 wc’s) 60

Verkeersruimte 20 % bovenop verblijfsruimte 268

Totaal 1694
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2.3 PERMANENTE FASE

De permanente fase loopt vanaf 18 maanden na 
de ramp. Inmiddels is er een basisschool aanwezig 
en de kliniek is kleiner geworden. Het is in de 
permanente fase van belang dat men in het eigen 
levensonderhoud kan voorzien. 

In het tentenkamp wordt onveiligheid voor vrouwen 
en kinderen geconstateerd71. Vrouwen worden 
seksueel misbruikt en kinderen lopen gevaar om 
ten prooi te vallen aan ontvoeringen. Kwetsbare, 
alleenstaande vrouwen en kinderen zullen tijdelijk 
een onderkomen aangeboden krijgen indien 
persoonlijke omstandigheden daarom vragen. 
Deze groep vrouwen zal worden beschermd  
en ondersteund  om hun sociale structuur en 
mogelijkheden voor levensonderdhoud weer op 
te bouwen. In de wederopbouw wordt om deze 
redenen een vrouwenopvang aan het gebouw 
toegevoegd.

Vrouwen hebben een belangrijke rol in de 
Haïtiaanse gemeenschap. De Haitiaanse, Vena 
Nieuwelink, vertelt in een interview dat de rol 
van vrouwen ondergewaardeerd is maar dat de 
vrouwen toch echt overal zorg voor dragen72. 
Talitha Stam bevestigt: “Vrouwen doen alles samen: 
koken, slapen, wassen. Ze gaan er alleen niet ergens 
voor naartoe, ze doen alles naast hun huis. Het enige 
waarvoor ze ergens naartoe gaan is om spullen 
te halen of te verkopen. Vrouwen zijn ontzettend 
druk en hangen niet rond. Het zijn voornamelijk de 
mannen die rondhangen. De vrouwen staan om 
4 uur ‘s ochtends op en gaan naar bed om 20.00 
uur. En in de tussentijd zijn ze ontzettend druk met 
huishoudelijk werk en het kopen en verkopen van 
spullen op de markt.“73 De vrouwenopvang sluit 
daarom aan op de markthal. Vrouwen kunnen 
vanuit de opvang hun eigen handel weer opzetten 
en zelfstandigheid creëren. 

Chris Soebroto geeft aan dat er een gevaar 
bestaat dat een dergelijk permanent gebouw 
wordt overgenomen door bendes of door de 
elite.74 Er zal worden gepoogd om vrouwen een 
deel van de markt te laten kopen waardoor ze niet 
alleen voor een marktplaats betalen maar er zelf 

Afbeelding 18. S c h e m a t i -
sche weergave van het pro-
gramma van eisen in de per-
manente fase.
66. Interview met Chris Soe-
broto, 2012
67. Interview met Vena 
Nieuwelink, 2012
68. Interview met Talitha 
Stam, 2012
69. Interview met Chris Soe-
broto, 2012
70. Interview met Chris Soe-
broto, 2012
71. Interview met Michiel 
Mollen, 2012

verantwoordelijk voor worden en delen in de winst. Dit zal gebeuren door een 
vereniging van eigenaren te vormen. De keuze om vrouwen verantwoordelijk 
te maken is niet nieuw. In de microkrediet projecten wordt vaak gekozen 
voor vrouwen omdat zij beter vooruit denken en hun levensonderhoud 
beschermen75. Michiel Mollen stelt over dit programma: “Het bij elkaar zetten 
van de vrouwen kan krachtig werken. Ook de combinatie met een school voor de 
kinderen past daarbij. De markt wordt inderdaad veelal door vrouwen geleid en 
dit kan een manier zijn om werkgelegenheid te creëren. “76

Functies Ruimten m2

Kliniek Behandelruimte 10

Wachtruimte 10

Apotheek 20

Basisschool 4 klaslokalen voor 360 kinderen 432

Speelplaats 500 kinderen (6 tot 12 jaar) 300

Administratieve ruimte 20

Docentenkamer 20

Vrouwenopvang Slaapkamers vrouwen 30 vrouwen 135

Kinderslaapkamers 12 kinderen 30

Wasruimte 20

Kookruimte 50

Huiskamer 50

Markt Open hal 500

Sanitair 200 Mannen (14 wc’s) 40

230 Vrouwen (23 wc’s) 70

Ontsluiting 341

Totaal 2048
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In dit essay wordt onderzocht op welke wijze architectonische middelen 
het gevoel van bescherming en vrijheid kunnen stimuleren. Dit wordt 
onderzocht in een noodsituatie waarin razendsnel en noodgedwongen 
tentenkampen ontstaan en familiebanden verloren zijn gegaan. In een 
dergelijke noodsituatie moeten sociale banden opnieuw gevormd worden 
om de veiligheid van de leefsituatie te waarborgen.77 De aanwezigheid 
van een sterke, veilige en beschermde uitvalsbasis, in de vorm van een 
gemeenschapsgebouw, kan het herstellen van een sociaal netwerk 
bevorderen. Deze uitvalsbasis kan daarnaast een rol spelen in de progressie 
van persoonlijke ontwikkeling, omdat het de risico’s die men durft te nemen 
om zich zelf te ontwikkelen kan vergroten, vanwege de zekerheid dat bij 
eventueel falen de gevolgen te overzien zijn. De functie van een dergelijke 
uitvalsbasis kan omschreven worden met het gezegde “diep wortels brede 
vleugel”, een functie die vaak vervuld wordt door familiebanden. Daarom 
is het relevant om te onderzoeken op welke wijze met architectonische 
middelen een gemeenschapsgebouw een dergelijke functie kan vervullen 
door gelijktijdig het gevoel van bescherming en vrijheid te stimuleren. 
Allereerst wordt daartoe de context gespecificeerd. Vervolgens wordt 
het gevoel van bescherming beschouwd en worden de architectonische 
middelen onderzocht. Daarna wordt voor vrijheid hetzelfde gedaan en 

3.1 BESCHERMING EN VRIJHEID 
IN DE ARCHITECTUUR

tot slot worden de gevonden architectonische 
middelen vertaald naar ontwerpdoelstellingen 
voor een gemeenschapsgebouw. In deze 
beschouwing staan de werken theorieën van 
Aldo van Eyck en Herman Hertzberger centraal.

Context
De context waarin deze vraag wordt onderzocht 
betreft de noodsituatie die zich heeft voorgedaan 
in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, na 
de verwoestende aardbeving in januari 2010 
waarbij vele tentenkampen zich vormden. Deze   
situatie vormde met name een bedreiging voor 
vrouwen en kinderen.78 Chris Soebroto, van de 
hulporganisatie Plan Nederland, geeft aan dat 
Plan zich daarom in noodsituaties juist inzet 
voor de bescherming van deze groep omdat zij 
de meest kwetsbare zijn. Hij verklaart daarnaast 
dat de bescherming waarin behoefte is verschilt 
per noodsituatie. Soebroto onderstreept dat, in 
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de tentenkampen van Port-au-Prince, verkrachtingen, mishandelingen en 
mensenhandel een serieus gevaar zijn voor zowel de vrouwen als de kinderen. 
Het doel van dit onderzoek is daarom om juist de positie van deze groep te 
versterken door een gevoel van bescherming en vrijheid te stimuleren. Om die 
reden herbergt dit gemeenschapsgebouw een vrouwenhuis, een basisschool 
met een speelplaats, en een markt. In het vrouwenhuis worden vrouwen 
opgevangen die te maken hebben gehad met een bedreigende situatie 
waarin hun persoonlijke vrijheid is geschonden. Zij kunnen steunen op deze 
instantie als uitvalsbasis voor een nieuwe start. Ook voor de kinderen is het 
gemeenschapsgebouw een nieuwe startpunt waarvan onderwijs en recreatie 
de basis vormen. Daarnaast herbergt het gebouw een markt omdat deze 
traditioneel in Haïti geleid wordt door vrouwen. De markt stimuleert zo de 
zelfredzaamheid van de vrouwen in het tentenkamp.

3.2 BESCHERMING IN DE ARCHITECTUUR

In de architectuur wordt het concept van bescherming vaak gebruikt. 
Een beroemd voorbeeld van een vrouwenhuis in Nederland is ontworpen 
door de architect Aldo van Eyck in de jaren zeventig; het Hubertushuis, 
een woongebouw waar vrouwen beschermd worden in het centrum van 
Amsterdam. Aldo van Eyck maakt in het ontwerp gebruik van enkele 
tweelingfenomenen om een beschermde plek tot stand te brengen, zoals 
bijvoorbeeld individualiteit en gemeenschappelijkheid of binnen en buiten. 
Dit zijn fenomenen die  gelijkwaardig zijn en elkaar niet uitsluiten. Van Eyck 
ziet het wisselende weefsel dat de tweelingfenomen tezamen vormen als de 
construerende elementen van de architectuur.79 Aldo van Eyck beschrijft dat 
een goed gebouw kan ontstaan door de meervoudige en veelzijdige betekenis 
en de dubbelzinnigheid van tweelingfenomenen te gebruiken. Hij stelt: “Daar 
het ene aspect over en weer het andere in zich draagt, naar het andere leidt en 
dus ook middel kan zijn om dat andere te bereiken begrijpen, is er sprake van 
een flitsende en-en dialectiek, in plaats van een trage of-of dialectiek”.80 Er zijn 
meerdere theorieën die pleiten voor een dergelijke dualiteit in de architectuur, 
zoals bijvoorbeeld de werken van de architect Robert Venturi, maar hier zal 
slechts de theorie van Van Eyck behandeld vanwege de heldere en kernachtige 
verwoording. Daarnaast heeft het programma van het gemeenschapsgebouw 
sterke gelijkenissen met het Hubertushuis. Het is daarom relevant de 
tweelingfenomenen te beschouwen en de wijze waarop Van Eyck er gebruik 
van maakt in het ontwerp vanwege de veronderstelde potentie die het heeft 
om een beschermd gevoel te stimuleren. De tweelingfenomen die in het 
ontwerp van het Hubertushuis door Van Eyck gebruikt worden beschouwd 
zijn: individualiteit-gemeenschappelijkheid, binnen-buiten, beslotenheid-
openheid en privé-openbaar en worden hier behandeld.

Individualiteit en gemeenschappelijkheid
Een fundament voor het ontwerp van het Hubertushuis vindt Van Eyck in 
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de relatie die het vrouwenhuis heeft met de stad. Hij stelt: “de kwade stad 
is nog niet zo kwaad”.81 Het huis is daarom een plek om steeds vanuit de stad 
terug te komen en weer uitgerust vandaan te gaan. In het ontwerp wordt 
rekening gehouden met de reintegratie van de vrouwen. Het gebouw staat 
daarom niet aan de rand van de stad maar midden in de stad.82 Op die manier 
worden de vrouwen voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Van Eyck 
schrijft hierover: “...maak een tros plekken van ieder huis en iedere stad, maak 
bovendien van ieder huis een kleine stad en van een stad een groot huis,...”.83 

Door het idee te scheppen dat de bewoners zich zowel in een stad als in een 
huis bevinden worden stedenbouw en architectuur geïntegreerd. Door deze 
integratie wordt de stad ook een onderdeel van de beschermde omgeving en 
de overstap voor de bewoners naar de stad minder ingrijpend.

Als aanvulling om het gebruik van individualiteit en gemeenschappelijkheid 
kan de theorie van de CIAM worden beschouwd. De CIAM, een serie van 
internationale conferenties over moderne architectuur en stedenbouw tussen 
1928 en 1959 waaraan een groot aantal prominente architecten zich verbond, 
geeft een functie van een kern aan voor de integratie van stad en individu voor 
het vormen van een nieuwe kern. Over deze kern stelt de CIAM: “Een nieuwe 
kern, als fysiek raamwerk voor intermenselijk verkeer, dient flexibel genoeg te 
zijn om veranderende sociale behoeften en nieuwe activiteiten op te vangen, 
maar dient tegelijkertijd ook voldoende uitdrukkingskracht te bezitten - in haar 
eigen identiteit en in haar relatie met de omgeving - om deel te blijven uitmaken 
van ruimtelijke continuïteit van de stad.”84 Het gebouw kan daarnaast een 
activerende functie vervullen in zijn omgeving. De CIAM stelt hierover:“Wij 
zijn van mening dat de CIAM een nuttige rol kan vervullen door de moderne 
maatschappij de middelen te tonen waarmee zij haar leden kan activeren, 
middelen die altijd de menselijke schaal moeten aanhouden en tegelijkertijd een 
pluriform karakter moeten hebben, toegankelijk moeten zijn voor iedereen en 
gelijkmatig verspreid over de hele gemeenschap.”85 Een van de middelen die ze 
tonen is het verwezelijken van een kern die plaats moet bieden voor spontane 
manifestaties van sociaal leven. “Ze is de ontmoetingsplaats voor de mensen en 
het omsloten podium waar ze zich kunnen manifesteren.“ stelt de CIAM.86 Om 
de kern te activeren, de menselijke schaal in de stad te brengen en spontane 
manifestaties mogelijk te maken is het dus van belang hiervoor ruimtes te 
duiden, met mogelijkheden voor verschillende interpretaties in gebruik.

In het gebruik van gemeenschappelijkheid en individualiteit maakt Van Eyck 
onderscheid in twee soorten centraliteiten, twee manieren van samen of alleen 
zijn.87 In de ene situatie zitten mensen in een kuil, kijkend naar het centrum. 
En in de andere situatie zit men op een eiland met de rug naar elkaar toe naar 
de horizon kijken. Bij deze twee centraliteiten gaat Van Eyck ervan uit dat 
mensen zowel gebonden zijn aan een centrum als aan de horizon. Hertzberger 
beschrijft het uitzicht op elkaar dat Van Eyck in het Hubertushuis gebruikt als 
de eerste ruimtelijke voorwaarde voor meer onderlinge betrokkenheid als 
volgt: “In één beweging zijn hier naar buiten en gelijktijdig naar binnen twee 
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vormen van uitzicht geopend; uit elkaar voortgekomen, tegengesteld en elkaar 
aanvullend. Naar binnen toe, gediafragmeerd met de vanuit de hal in de lokalen 
doordringende ingangsplekken, ontstaat meer uitzicht op elkaar, een eerste 
ruimtelijke voorwaarde voor meer onderlinge betrokkenheid”.88 Deze onderlinge 
betrokkenheid kan zorgen voor meer sociale controle en veiligheid en een 
beschermd gevoel. 

Het tot stand brengen van een combinatie van het gevoel van individualiteit 
en gemeenschappelijkheid dragen bij aan een beschermd gevoel. Dit 
tweelingfenomeen gaat over de diepe wortels en de kracht die een individu 
krijgt door de steun die gemeenschappelijkheid kan geven. In de geschetste 
situatie in de tentenkampen van Haïti veroorzaken de barre omstandigheden,  
een opeenvolging van rampen en het verlies van familiebanden een grote 
wens om het land zo snel mogelijk te verlaten. Deze individuele instelling 
is niet bevorderlijk voor de gemeenschappelijke wederopbouw. Terwijl 
juist door middel van een samenwerking kunnen meer doelen bereikt 
worden en uiteindelijk meer individuele kansen onstaan. Tevens zorgt een 
gemeenschappelijkheid in een gemeenschap voor sociale controle die de 
veiligheid en het gevoel van bescherming versterkt.

Binnen en buiten
Voor het ontwerp van het Hubertushuis gebruikt Van Eyck onder anderen 
het tweelingfenomeen binnen-buiten. Van Eyck wil binnen maken alsof het 
buiten is; een middel dat Van Eyck gebruikt om een open relatie te scheppen 
met de omgeving. Hij doet dit door het gebouw deel uit te laten  maken van 
het uitzicht over de stad. Hij stelt hierover: “Het lijkt mij dat dit aanwezig 
blijven van het eigen huis in het grotere beeld van de stad buiten een zeker 
gevoel van geborgenheid én betrokkenheid geeft”.89 In de veronderstelling 
dat deze redenering aannemelijk is wordt dit gevoel van geborgenheid en 
betrokkenheid gezien als een sleutel  tot een beschermd gevoel. Van Eyck 
geeft aan dat de beslotenheid te danken is aan openheid. Hij schrijft: “De 
geborgenheid van zowel op het eigen gebied gericht zijn - als gelijktijdig naar 
buiten toe gericht bijven - wanneer men zich verplaatst (je rondom vanuit 
het interieur situeren en oriënteren), levert ook het gewenste gevoel van 
beslotenheid op. Niet zozeer ondanks openheid, maar vanwege die openheid - 
als beloning ervoor. Zich beschermd en betrokken weten - als thuis in de stad. Dit 
alles werd mede door transparantie mogelijk - een ‘paradox’ die geen paradox 
hoeft te zijn.”90 Een weg naar een beschermd gevoel is dus te vinden in een 
openheid van een gebouw die de gebruiker betrekt bij de buitenwereld en 
de binnenwereld tegelijk. Hertzberger beschrijft het Hubertushuis als een 
kleine op zichzelfstaande stad en een gebouw dat de buitenwereld opent. Hij 
schrijft: “Het werk van Aldo van Eyck laat steeds weer zien dat het niet gaat om 
een keuze tussen binnen of buiten, tussen vroeger gesloten en nu open, tussen 
vroeger muren en nu glaswanden, maar nu om beide, zodanig ten opzichte van 
elkaar verschoven dat ze in een soort transparant gelaagd evenwicht komen”.91
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Beslotenheid en openheid
Het tweelingfenomeen, beslotenheid en 
openheid, heeft een architectonische waarde 
voor het tot stand brengen van een beschermd 
gevoel. Het ene fenomeen is niet mogelijk 
zonder het andere. Zo is er zonder openheid geen 
beslotenheid mogelijk, volgens Van Eyck. In het 
Hubertushuis is de openheid evenveel naar binnen 
gericht als naar buiten. Intern gaat het om de 
relaties tussen ruimtes en mensen onderling. Dit 
zijn meer dan alleen een visuele relaties. Van Eyck 
stelt: “open wat gesloten is”.92 Het is de taak van de 
architecten om ruimte in en uit te laten ademen. 
Hij zegt: “bezorg de openheid die zo brutaal wordt 
dichtgeslagen en bezorg de beslotenheid die even 
brutaal wordt opengebroken.”93

Privé en openbaar
Een ander tweelingfenomeen dat in deze context 
van toepassing is, is privé en openbaar. Privé 
en openbaar gaan over de grenzen van gebruik 
van ruimte. Om een ruimte een private sfeer te 
geven is de relatie die de ruimte heeft met de 
openbare ruimte van belang. Om een gevoel 
van bescherming te stimuleren is het volgens 
Hertzberger belangrijk om zorgvuldig om te gaan 
met de grens van privé en openbaar en overgangen 
te maken. Hij pleit daarom voor tussenruimtes 
die het decor kunnen vormen van ontvangst en 
afscheid. Deze tussenruimte kan gezien worden 
als een object “zoals het drempelgebied tussen huis 
en straat, dat afhankelijk van de interpretatie meer 
tot het huis of meer tot de straat gaat behoren en 
zo deel is van beide.” stelt Hertzberger.94 Het zou 
gezien kunnen worden als een negatief object dat 
overblijft tussen de privé en openbare ruimte. Een 
tussenruimte verzacht het grensgebied tussen 
privé en openbaar als een bufferzone. Het vormt 
op hetzelfde moment een beschermende schil 
om de privé ruimte als dat het ook de privé ruimte 
opent. Hertzberger vervolgt: “Ruimte tussen de 
dingen is dus een aandachtsverschuiving, meer naar 
het officieuze, naar waar het gewone, het dagelijkse 
zich afspeelt, en dat is in de marge: tussen de 
gevestigde betekenissen van de expliciete functies”.95 

Een middel om dit vorm te geven is volgens 

Hertzberger om materialen die normaal binnen gebruikt worden buiten 
te gebruiken en andersom. Dit stimuleert een ander gebruik van de ruimte 
en kan gradaties in ruimtelijke toegankelijkheid en intimiteit beïnvloeden. 
Hertzberger benadrukt dat het van belang is de openbare ruimte een vorm 
te geven waarbij het publiek zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Een 
openbare ruimte, moet daarom persoonlijke markeringen en identificaties 
mogelijk maken.

Jan Gehl behandelt in zijn boek ‘Life between buildings’ middelen om de 
notie van privé en openbaar te beïnvloeden.96 Hij doet dit door het zorgvuldig 
positioneren van wanden en vloeren om op verschillende manieren contacten 
te belemmeren en te bevorderen. Visueel worden zichtlijnen doorbroken 
door muren, afstanden, snelheden, niveauverschillen en sociale richting van 
ruimtes. De schematische weergave die hij hiervoor ontwikkeld vormt een 
inspiratiebron voor het concretiseren van het ruimtegebruik. Een gerelateerd 
werk is van Christopher Alexander waarin de stedelijke ruimtes zijn 
geanalyseerd en richtlijnen zijn gesteld voor een functionele, aantrekkelijke 
en veilige ruimte op alle schaalniveaus. Daarin stelt dat om een beschermd 
gevoel te creëren op pleinen, men dit het beste ervaart wanneer men met de 
rug naar de pleinwand toe uitkijkt over het plein.97 Dit is eveneens een middel 
om een grens van privé naar openbare ruimte concreet vorm te geven. 

Orde en chaos
In de chaotische situatie die ontstaat na de aardbeving is het belangrijk om ook 
het tweelingfenomeen orde en chaos te beschouwen en de beschermende 
functie die het kan hebben. Zo zou een gebouw in de chaos een baken van 
orde, rust en stabiliteit kunnen zijn waardoor de gebruikers het idee hebben 
hier veilig en beschermd te zijn. Van Eyck ziet hierin een gevaar: “Orde heeft 
aan deze zijde van het kwade geen betekenis als wat in weze chaotisch is in de 
ruimte onthouden wordt”.98 Uiteindelijk is het de chaos in de hoofden van de 
gebruikers die mee naar binnen genomen wordt. Ondanks dit feit is het wel 
degelijk aannemelijk dat orde de belevenis van chaos kan verminderen. Een 
ordenend element kan  kalmerend werken voor de gebruikers en de mentale 
chaos verminderen. 

Uit deze beschouwing van tweelingfenomenen  en hun stimulerende werking  
met betrekking tot het een beschermd gevoel kan worden geconcludeerd 
dat het belangrijk is om de dubbelzinnige, meervoudige betekenis 
van tweelingfenomen te gebruiken. Deze analyse geeft aanleiding om 
gemeenschappelijkheid en individualiteit te verenigen om op deze manier een 
uitvalsbasis te vormen en het individu te beschermen. Daarbij is het belangrijk 
om openheid en beslotenheid samen in te zetten om een relatie te creëren 
tussen de individuele ruimte en de gemeenschappelijke ruimte. Wanneer men 
zicht heeft op elkaar ontstaat zo een onderlinge betrokkenheid. Daarnaast is 
het belangrijk om ruimtes gelijktijdig naar binnen en naar buiten te richten 
voor de integratie met de omgeving. Door drempelgebieden te creëren tussen 
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de privéruimte en de gemeenschappelijke ruimte 
worden de ruimtes eveneens beschermd en de 
grens van privé en openbaar verzacht. Tevens is er 
aanleiding om het gebouw een ordelijke uitstraling 
toe te kennen die de gebruiker kalmeert. 

3.3 VRIJHEID IN DE 
ARCHITECTUUR

Na deze beschouwing van een gevoel van 
bescherming in de architectuur wordt overgegaan 
op middelen om een gevoel van vrijheid te 
stimuleren met architectonische middelen. In 
de filosofie zijn stromingen die beweren dat 
vrijheid van de geest niet bestaat omdat het 
wordt beheerst door begeerte, DNA, opvoeding 
of cultuur of een combinatie van deze elementen. 
Dit impliceert een onmogelijkheid om echt 
vrije keuzes te maken. Los van de twijfel over 
het bestaan van de vrijheid van de geest staat 
echter het geloof in de zekerheid van het gevoel 
van vrijheid dat men kan ervaren. De nadruk ligt 
daarom op het zoeken naar architectonische 
middelen om dit gevoel te beïnvloeden. Vrijheid 
is een veel besproken concept in de filosofie. Het 
wordt gezien als de mogelijkheid om te doen en 
laten wat men wil. Immanuel Kant stelt hierover: 
“laat mensen vrij om hun eigen goed te bepalen”.99 

Hij stelt voor om anderen geen beperkingen op te 
leggen. Echter dit idee van Kant gaat voorbij aan 
het feit dat wanneer anderen vrijgelaten worden 
men zichzelf mogelijk beperkt in vrijheid. Vrijheid 
is daarom geen vast punt maar een balans in het 
geven en nemen van vrijheden. 

Hertzberger beargumenteert eveneens dat het 
totaal ontbreken van beperkingen, wat vrijheid 
impliceert, niet hetgeen is om na te streven, maar 
het gevoel van vrijheid wel. Hertzberger zegt het 
volgende over de relatie tussen ruimte en vrijheid: 
“Ruimte werkt bevrijdend maar vrijheid is het niet. 
Vrijheid is ongebreideld, onbeperkt los gelaten. 
Ruimte is geordend, gericht, al is die ordening van 
emotionele aard en niet te omschrijven. Vrijheid is 

virtueel, slechts bestaand als iets in de verte dat je niet bereikt hebt, zoals een 
horizon die verschuift wanneer je denkt dat je dichterbij gekomen bent. En verder 
achter tralies, in de hoofden van gevangenen. Vrijheid voel je wanneer je er niet 
over beschikt, ruimte voel je wanneer je je vrij voelt. [...] Wanneer wij het over 
vrijheid hebben bedoelen we meestal ruimte. Je voelt je vrij betekent: je hebt de 
ruimte die je nodig hebt.”100 De sleutel ligt volgens Hertzberger in het “hebben 
van de ruimte die je nodig hebt”. Dit is een aannemelijke veronderstelling 
en wordt gekozen als startpunt voor het onderzoek naar vrijheid in de 
architectuur. Hertzberger legt hierin op een bijzondere wijze een afhankelijke 
relatie tussen gevoelsmatige beleving van vrijheid en ruimte. Om dit gevoel 
van vrijheid in de architectuur te beïnvloeden wordt daarom gezocht naar 
middelen die “het hebben van ruimte” vermeerderen en het “nodig hebben van 
ruimte” verminderen.

Het nodig hebben van ruimte verminderen
Het nodig hebben van ruimte betreft de ruimtelijke behoefte die iemand 
heeft. Een onderdeel van deze ruimtelijke behoefte wordt in de meest 
primitieve zin gevormd door het concept van persoonlijke ruimte, een directe 
ruimte om een individu heen die men als eigen beschouwt. Het fungeert als 
een soort bufferzone die dient om te beschermen tegen bedreigingen. De 
grootte van de ruimte die men om zichzelf nodig acht fluctueert aan de hand 
van een aantal factoren. Het is zinvol om deze factoren te beschouwen om zo 
het ‘nodig hebben van ruimte’  te beïnvloeden.

Robert Sommer, een Amerikaanse professor omgevingspsychologie, was in 
de jaren 50 een pionier op het gebied van onderzoek naar persoonlijke ruimte. 
Sommer beschrijft in zijn artikel, ‘Studies in Personal Space’, persoonlijke 
ruimte als een driedimensionale ruimte die niet zichtbaar gemaakt kan 
worden.101 Het bijzondere van deze ruimte is dat men het ruimtelijk met 
zich meedraagt en dat het eigen lichaam het centrum ervan is. Sommer 
ondervond daarnaast in een later onderzoek dat de behoefte aan persoonlijke 
ruimte op zichzelf een universele menselijke behoefte is. Sommer vat in zijn 
boek ‘Personal Space: The Behavioral Basis of Design’ de persoonlijke afstand 
op, als “...de afstand die een organisme plaatst tussen hemzelf en een ander 
organisme...”102 Er wordt onderscheid door hem gemaakt in een intieme zone 
van ongeveer 0 tot 0,5 meter, een persoonlijke zone van ongeveer 0,5 meter 
tot 1,2 meter, een sociale zone van ongeveer 1,2 tot 3,0 meter en een publieke 
zone op een afstand vanaf ongeveer 3,0 meter. De zone waarin een ander 
op natuurlijke wijze toestemming heeft om te komen is afhankelijk van het 
soort organisme en het relatie van de betreffende individuen onderling. Er zijn 
verschillende onderzoeken gedaan naar wat de grootte van de persoonlijke 
ruimte beïnvloedt. 

Uit het onderzoek van de psycholoog Micheal Dosey bleek duidelijk dat er 
een grotere persoonlijke ruimte gewenst is tijdens stressvolle situaties.103 Een 
rampsituatie zoals zich heeft voorgedaan in Port-au-Prince kan beschouwd 
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worden als stressvol door materieel en immaterieel verlies en door de chaos 
die ontstaat. Door de vermeerderde behoefte aan  persoonlijke ruimte is de 
kans op inbreuk op deze ruimte groter en neemt ook de kans op conflicten 
toe. Door een heldere rustige structuur kan een gebouw op deze wijze een 
ordenend element vormen dat de chaos en de  stress vermindert en op deze 
manier de behoefte aan ruimte verminderd. Daarnaast zou het vooruitzicht 
dat de chaos zich snel zal verminderen bijdragen aan het lagen van het 
stressniveau en de behoefte aan ruimte zo verminderen.  

Met betrekking tot stress heeft Sommer de persoonlijke ruimte onderzocht. 
Interessant  is dat één van de onderzoeken van Sommer aantoont dat 
betreding van een persoonlijke zone door iemand die niet in deze zone 
thuishoort als stressvol ervaren wordt.104 Zo hoort men gevoelsmatig slechts 
in de intieme zone te komen als een wederzijdse intieme band heeft en 
voelt het als een overtreding wanneer deze onderlinge band ontbreekt. Een 
invasie van deze persoonlijke ruimte kan vaak leiden tot aversie tegenover 
de overtreder van de persoonlijke grenzen en kunnen conflicten ontstaan. 
In de geschetste situatie geldt voor de vrouwen in het vrouwenhuis veelal 
dat hun persoonlijke ruimte is overtreden, door bijvoorbeeld mishandeling, 
ontvoering of verkrachting veelal door mannen. Het is daarom belangrijk om 
de vrouwen een eigen ruimte te geven en op deze manier de stress te verlagen. 
Zo zijn ze in staat hun eigen ruimte beter te beschermen en te werken aan hun 
aversie tegen mannen in het algemeen. De kinderen worden bedreigd door 
mensenhandel, misbruik en geweld waarbij ook hun persoonlijke grenzen 
worden overschreden.105 Daarom is het gunstig om de kinderen samen onder 
te brengen en een eigen speelruimte te geven. 

De persoonlijke ruimte is eveneens door Baumeiser en Bushman  onderzocht op 
factoren die deze ruimte beïnvloeden. Zij constateerden dat het gebruik van de 
persoonlijke ruimte kan verschillen tussen verschillende culturen, geslachten 
en leeftijden.106 Zo observeerden zij dat er minder persoonlijke ruimte wordt 
gebruikt tussen mensen van hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd, dezelfde 
etnische achtergrond, dezelfde seksuele voorkeur en dezelfde sociale status. 
Zo gebruiken bijvoorbeeld Arabische en de Spaanse culturen een kleinere 
persoonlijke ruimte dan Noord-Europeanen en Europese Amerikanen. Ook 
gebruiken vrouwen een kleinere onderlinge ruimte ten opzichte van elkaar 
dan mannen. De grootte van de ruimte is daarnaast afhankelijk van de mate 
van gemeenschappelijkheid zoals het delen van hetzelfde geslacht, dezelfde 
etnische - en de culturele achtergrond. Vrouwen in Haïti slapen traditioneel 
samen op een matras, los van de mannen, en wassen samen.107 Dit toont 
aan dat een aparte ruimte voor vrouwen in Haïti past bij de cultuur en een 
sleutel kan zijn tot het verminderen van de ruimtelijke behoefte. Ook voor 
de kinderen is een aparte ruimte aan te bevelen voor leeftijdsgenoten met 
eenzelfde etnische achtergrond voor het verkleinen van de behoefte aan 
persoonlijke ruimte. 

99. Sommer, R. 1959
100. Interview met Chris 
Soebroto, 2012
101. Baumeister en Bush-
man, 2008
102. Interview met Vena 
Nieuwelink en Talitha Stam, 
2012
103. Gehl, J. 1987
104. Roijen-Wortmann, A. 
1982
105. Hertzberger, H. 1996
106. Hertzberger, H. 2008
107. Hertzberger, H. 1982
108. Hertzberger, H. 1982
109. Hertzberger, H. 1982
110. Hertzberger, H. 1999
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Een dergelijke democratische ruimte met gelijkwaardige gebruikers impliceert 
namelijk ook direct een limitatie aan het soort gebruik. Als alle gebruikers 
gelijkwaardig worden geacht dan moet het gebruik van de ene gebruiker 
de andere niet limiteren. In een situatie waar men het gevoel heeft recht te 
hebben op een bepaalde ruimte, maar deze toch niet kan gebruiken naar 
zijn eigen behoefte kan juist het gevoel van vrijheid beperken. Grenzen zijn 
daarom van wezelijk belang. Wanneer grenzen niet bestaan is het onmogelijk 
om te weten of er een grens wordt overschreden. Het duiden van de grenzen 
karakteriseert het bezitten van ruimte maar daarnaast ook het gevoel de 
ruimte binnen deze grenzen vrij te mogen gebruiken. Het aangeven van een 
mate van begrenzing is daarom een architectonisch middel om het idee van 
“het hebben van ruimte” te bevorderen en daarmee het gevoel van vrijheid te 
stimuleren. 

Hertzberger specificeert deze mate van begrenzing. Hertzberger ziet het als 
een taak van de architectuur om mensen rijkere mogelijkheden te geven, 
waarbij ze de verantwoordelijkheid houden om zelf ten opzichte van elkaar 
hun houding te bepalen.110 Vanuit deze optiek is het wijs om gradaties aan 
te  geven van de  ruimtes waar men het gebruiksrecht alleen heeft, deelt of 
helemaal niet heeft, waarbinnen nog mogelijkheid bestaat om verhoudingen 
te balanceren met anderen. Hertzberger omschrijft dit als een drempelgebied: 
“het geeft de sleutel tot de overgang en verbinding van gebieden met verschillende 
territoriale aanspraak en vormt, als gebied zelf, in elementaire zin, de ruimtelijke 
voorwaarde voor het tot stand komen van ontmoeting en dialoog tussen 
verschillend geaarde gebieden”.111 In dezelfde lijn beargumenteerd Hertzberger 
het belang van een zekere mate van begrenzing waarbij niet alle ruimte is 
gedefinieërd maar waar ruimte wordt opengelaten voor mogelijkheden die 
de gebruikers zien.112 Gebouwen moeten daarom geen volledig gedefinieërde 
objecten zijn. Maar aan de andere kant pleit Hertzberger wel voor een 
duidelijke ruimtelijke samenhang die vastgelegd moet worden. Hij schrijft: “... 
de vrijheid niets te hoeven vastleggen blijft de onweerstaanbare illusie en geeft 
het gevoel van een schijnbare overmeestering van de tijd. Zonder ruimtelijke 
samenhang gaat het echter niet. Volstrekte vrijheid is een fictie die vooral heerst 
in de hoofden van onvrijen.”113 Daarnaast ziet Hertzberger het als één van 
de middelen om accentverschuivingen toe te passen in ruimtes waardoor 
de ruimte minder hiërarchisch wordt. Op deze manier kan een mate van 
begrenzing beter geïnterpreteerd worden door de gebruikers. Hertzberger 
beschrijft deze accentverschuivingen als “...accentverschuivingen die de blik 
en aandacht vestigen op datgene dat nu juist ligt náást hetgeen uit gewoonte 
meestal tot zwaartepunt wordt verheven...”114 Door een vermindering van 
hiërarchie   van een ruimte zijn er mogelijkheden voor het uitbalanceren van 
persoonlijke verhoudingen in een publieke omgeving. Zo kan de mate waarin 
ruimte iemand toehoort worden versterkt. 

Het antwoord op de vraag van dit essay: “Op welke wijze kan het gevoel van 
vrijheid met architectonische vormgeving worden bevorderd?” wordt dus 

Door het creëren van visuele grenzen kan men 
een overtreding van persoonlijke grenzen niet als 
zodanig ervaren worden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer aan de andere kant van een wand 
een onbekende zich hemelsbreed slechts 30 cm 
van  iemand bevindt maar deze nabijheid niet 
gevoeld wordt. In de architectuur kan een spel 
worden aangegaan met visuele grenzen of juist 
het doorbreken van zichtlijnen. De middelen die 
Jan Gehl aanreikt bieden een mogelijkheid om zo 
het gevoel van vrijheid te vergroten.108 

Het hebben van ruimte vermeerderen
Het tweede aspect dat deel uitmaakt van vrijheid 
is het concept van ‘het hebben van ruimte’. 
Wanneer men het idee heeft genoeg ruimte tot 
zijn beschikking te hebben wordt het gevoel 
van ruimtelijke vrijheid vergroot. Dit betreft een 
onderzoek naar het eigendomsrecht van ruimte. 
Het is intrigerend wanneer men denkt dat ruimte 
hun eigendom is en zij recht hebben de ruimte 
vrij te gebruiken voor hun eigen behoeften, in het 
speciaal wanneer het gaat om openbare ruimte. 
Om het gevoel dat ruimte iemand toebehoort te 
beïnvloeden, wordt gezocht naar architectonische 
middelen. 

In het ontwerp van het Hubertushuis vormde 
de behoefte aan vrijheid een van de leiddraden 
voor het ontwerp. Het idee van de eigenaar, 
Addie van Roijen-Wortmann, is gebaseerd op de 
gedachte dat het gebouw moet bestaan uit een 
democratische ruimte om een maximaal gevoel 
van vrijheid tot stand te brengen.109 Op die manier 
worden gebruikers namelijk allemaal gestimuleerd 
om de gezamenlijke ruimte te gebruiken. In het 
Hubertushuis komt dit tot uiting in gezamenlijke 
huiskamers, keukens en een gemeenschappelijke 
binnenruimte. Deze keuze is gemaakt op basis 
van gelijkwaardige gebruikers die elkaar niet 
domineren. Dit kan het gevoel van  “hebben van 
ruimte” beïnvloeden doordat men op deze manier 
het idee heeft recht te hebben op de ruimte en 
deze zelfstandig te gebruiken voor hun eigen 
behoeften.  Hierin schuilt echter een gevaar. 
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gevonden in de definitie van Hertzberger: ”Je voelt je vrij betekent: je hebt de 
ruimte die je nodig hebt.”115 Op basis hiervan kan door het beperken van de 
ruimte die men nodig denkt te hebben én het vergroten van de ruimte die 
men denkt te hebben het gevoel van vrijheid worden vergroot. Daartoe is “het 
hebben van ruimte” en “het nodig hebben van ruimte” onderzocht. 

Het nodig hebben van ruimte kan beïnvloed worden door de behoefte 
aan persoonlijke ruimte te beïnvloeden. Dit kan dit door groepen met 
overeenkomstige eigenschappen zoals, leeftijd, geslacht en cultuur aparte 
ruimtes te geven. In de context van dit onderzoek zou dat een aparte 
ruimte voor vrouwen en een aparte ruimte voor kinderen impliceren. Het is 
bevorderlijk als het gebouw een ordenend element vormt in de chaos om 
op die manier de stress te verminderen om zo de behoefte aan persoonlijke 
ruimte te verkleinen. Daarnaast kan door het doorbreken van zichtlijnen de 
ervaring van persoonlijke grenzen veranderen en wordt het overtreden van 
grenzen anders ervaren. 

Het hebben van ruimte kan beïnvloed worden door het aangeven van grenzen 
en het toestaan van een zekere mate van hiërarchieloosheid. Een  belangrijk 
architectonisch middel is om zones te creëren met gradaties van ruimtes die 
voor privégebruik zijn, voor gezamenlijk gebruik en voor openbaar gebruik. 
Op deze manier kan men een balans vinden in hiërarchieloze ruimtes en door 
grenzen bepaalde ruimtes. 

3.4 ONTWERPDOELSTELLINGEN

De beschreven beschouwing van gevoel bescherming en vrijheid in 
de architectuur levert verschillende architectonische middelen op. De 
architectonische middelen die in deze beschouwing zijn geconstateerd 
worden verenigd en vertaald naar concrete ontwerpdoelstellingen voor 
het ontwerp van een gemeenschapsgebouw in de geschetste context.  

Orde scheppen in de chaos
De eerste ontwerpdoelstelling is het scheppen van orde in de chaos. Orde 
draagt namelijk bij aan het verminderen van de stress, wat weer de behoefte 
aan ruimte en conflicten over inbreuk op de persoonlijke ruimte vermindert. 
Op deze manier stimuleert orde het gevoel van vrijheid, ondanks de negatieve 
bijklank van orde en de associatie met onderdrukking. Het gaat om een orde 
waarbij helderheid en structuur geboden wordt. Concreet betekent dit voor 
het ontwerp een heldere kolomstructuur. Daarnaast is een heldere indeling van 
functies belangrijk voor de orde wat zich vertaald in een gelaagde organisatie 
met de meest private functies bovenin het gebouw. De heldere structuur van 
het gebouw biedt veel gebruiksmogelijkheden voor de gebruiker en is flexibel 
aanpasbaar aan de veranderingen van behoeftes. 

Integratie van individualiteit en gemeenschappelijkheid

Een tweede ontwerpdoelstelling is om 
individualiteit en gemeenschappelijkheid te 
integreren. Het gevoel dat het individu gesteund 
wordt door de gemeenschap is waardevol voor 
het zelfstandig nemen van stappen en stimuleert 
op die manier de persoonlijke ontwikkeling. 
Daarnaast kan gemeenschappelijk meer bereikt 
worden en ook dit kan ontwikkeling stimuleren. 
De gemeenschappelijkheid kan een veilige 
uitvalsbasis vormen, een baken van vertrouwen 
waarop men terug kan vallen. Een voorwaarde 
voor betrokkenheid is het uitkijken op elkaar. Dit 
uitkijken op elkaar kan door individuen te binden 
door middel van twee vormen van centraliteit; 
een kuil en een eiland. De kuil vanwaar op een 
gemeenschappelijk centrum wordt gekeken,  en 
het eiland kan daarbij fungeren als het centrum  
van waaruit de omgeving wordt waargenomen. 
Concreet kan dit in het gebouw worden 
verwezelijkt door gebruik te maken van een open 
binnenruimte, een patio. Dit zorgt ervoor dat 
men, zoals in een kuil, uitzicht heeft op elkaar en 
op een gemeenschappelijk centrum. Daarnaast 
kan het gebouw als geheel een eiland vormen 
van waaruit de gebruikers gemeenschappelijk 
over de wijk uitkijken. Voor de binding met de 
binnenruimte maar ook met de buitenruimte 
is een bepaalde mate van openheid van de  
ruimtes noodzakelijk. Op die manier wordt een 
beslotenheid voor het individu tot stand gebracht 
binnen het gebouw maar wordt ook een relatie 
gelegd met de omgeving  buiten het gebouw. Het 
heeft de voorkeur om  kwetsbare individuen niet 
aan de rand van de gemeenschap te plaatsen maar 
in het hart van de gemeenschap om integratie 
te bevorderen. Het gebouw moet zich daarom 
bevinden in het hart van de gemeenschap en een 
integraal onderdeel uitmaken van de omgeving 
om zo de reintegratie van kwetsbare individuen te 
bevorderen. De verzameling van functies die een 
gebouw kan huisvesten, samen met het uitkijken 
over elkaar, zorgen ervoor dat het gebouw kan 
aanvoelen als een kleine stad of een verzameling 
van plekken. 

Aanjagen van ontwikkeling
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De derde ontwerpdoelstelling is het aanjagen 
van ontwikkeling. Het gebouw moet een icoon 
worden van ontwikkeling en hoop geven dat 
de omstandigheden snel zullen verbeteren. 
Voor het ontwerp betekent dit een structuur 
die de ontwikkeling ook in de praktijk laat zien, 
een flexibele structuur die groeit. Naast een 
ordelijke gebouwstructuur kan de vormgeving 
van de constructie hier een rol in spelen. Een 
constructief raamwerk dat zich aan kan passen 
aan de veranderende behoeften kan daarvoor 
gebruikt worden. Uiteraard  is het belangrijk dat 
de gekozen functies, die een plek krijgen in het 
gebouw, bijdragen aan de ontwikkeling. Enerzijds 
kan economische ontwikkeling gestimuleerd 
worden en anderzijds intellectuele en persoonlijke 
ontwikkeling van zelfstandigheid. 

Gradaties maken van toegankelijkheid
Een vierde ontwerpdoelstelling is het maken van 
gradaties van toegankelijkheid. Door grenzen 
te duiden ontstaan er verschillen in privé en 
de openbare ruimte. Dit is van belang voor het 
stimuleren van het gebruik van het gebouw. 
Op deze manier worden zowel het gevoel van 
bescherming ondersteund, door het scheppen 
van een notie van privéruimte, als het gevoel van 
vrijheid door een grote toegankelijkheid. 

Belangrijk voor het scheppen van gradaties in 
toegankelijkheid is het benadrukken van grenzen. 
In de ontwerpopgave kan dit bereikt worden door 
het introduceren van trappen die op een natuurlijke 
wijze de toegankelijkheid van hoger gelegen delen 
verminderen. Men kan daarvoor variëren in de 
breedte van de trap en op die manier en extra 
gradatie aanbrengen in de toegankelijkheid van 

de trap. Ook kan door het benadrukken van het binnenkomen in een ruimte, 
door middel van het licht accentueren van overganen, een ruimte zoals 
de binnenplaats een minder toegankelijk en beschermd karakter krijgen. 
Bovendien kan door de plaatsing van wanden een beschermd of een open 
toegankelijk karakter gegeven worden aan een ruimte. Het gebruik van 
halfhoge wanden biedt daarbij ook uitkomst. Vanachter een halfhoge wand 
kan de omgeving worden geobserveerd zonder zelf op die manier bekeken 
te worden. Daarnaast zorgt het zicht  op mensen die  zich op hoger gelegen 
bevinden voor de mensen die binnen komen voor een benadrukking van de 
privésfeer die men betreedt. Om een ruimte voor een bepaalde doelgroep te 
bestemmen moet het grensgebied groot genoeg zijn voor anderen om het 
gebouw niet te betreden. Door specifiek materiaalgebruik voor de aankleding 
van ruimtes kan een bepaald gebruik van de ruimte worden gestimuleerd. 
Door materiaal dat buiten gebruikt wordt ook binnen te gebruiken, of 
andersom, kan bijvoorbeeld de binnen-buiten relatie worden versterkt en een 
mate van privé en openbaar worden aangegeven. 

Door het gebruik van drempelgebieden kan de grens minder hard worden en 
op die manier kan er een natuurlijk verloop komen tussen privé en openbaar. 
Dit zijn grensgebieden die een schakel vormen tussen de ruimtes maar die 
bij geen van de aangelegen ruimtes horen. Dit kan worden geconcretiseerd 
door een overloop naar meer private delen. Door bij de  indeling van een 
gebouw rekening te houden met afgesloten en openbare functies brengt men 
tevens een gradatie aan in de toegankelijkheid. Voor het creëren van zowel 
openheid als beslotenheid ligt er architectonisch een uitdaging.  Een open 
gevel structuur draagt daaraan bij. 

Een gevoel van vrijheid kan worden gestimuleerd door geen hiërarchie toe te 
passen door onder anderen subtiele accentverschuivingen om de centraliteit 
te verminderen. Dit kan door aan de binnenzijde een minder symmetrische 
ordening toe te passen dan aan de buitenzijde. Een heldere structuur aan 
de buitenzijde en een minder heldere structuur aan de binnenzijde van het 
gebouw geeft een mate aan waarin de gebruiker het gebouw moet kennen om 
het te mogen gebruiken. De mate van ordening intern kan worden verminderd 
door minder symmetrie aan te brengen en minder vastomschreven structuur. 
Functies gelegen in de heldere open structuur worden zo duidelijker 
toegankelijk. Deze gradaties van toegankelijkheid kunnen dus tot stand 
komen door het vormgeven van openheid en beslotenheid van ruimtes.

Het toepassen van deze ontwerpdoelstellingen resulteert in een gebouw 
waarvan verwacht wordt dat het gevoel van vrijheid en bescherming er 
gestimuleerd wordt. Het gemeenschapsgebouw kan daardoor de positie 
van de vrouwen en kinderen in de gemeenschap versterken en hun 
toekomstperspectief verbeteren. 
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Afbeelding 21. O v e r z i c h t 
van architectonische mid-
delen om een gevoel van be-
scherming en vrijheid te be-
vorderen in deze situatie.
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Continent:  Noord - Amerika
Geografische coördinaten: 19 00 N, 72 25 W
Totale oppervlakte: 27.750 km2

Hoofdstad:  Port-au-Prince
Bevolkingsaantal155: 9.081.664 
Dichtheid156:  350.3 persons/ km2 

Hoogste punt:  2.680 meter
Afstand to Amsterdam: 7500 km

4.1 GLOBALE GEOGRAFIE

Afbeelding 22. Ligging van 
Haïti in MIdden-Amerika en op 
het schiereiland Hispaniola. 
111. Central Intelligence 
Agency, 2012
112. Central Intelligence 
Agency, 2011
113. Country profile: Haiti, 
2006
114. Central Intelligence 
Agency, 2012

In dit hoofdstuk zal kort worden toegelicht wat de geografische condities 
zijn van Haïti. Om een permanent gebouw te ontwikkelen voor Haïti is het 
namelijk van belang om in te spelen op mogelijke geografische condities. In 
de situatie van Port-au-Prince is het daarom van belang om enkele aspecten 
te onderzoeken en van daaruit de ontwerprichtlijnente formuleren. Deze 
aspecten zijn; het klimaat, aardbevingen, tropische stormen en orkanen en 
overstromingen. Vanwege hoogteverschillen in het landschap en verschil 
in klimatologische condities en dichtheid is de specifieke lokatie een 
aandachtspunt voor het ontwerp.

Positionering
Haïti is gesitueerd op een eiland, genaamd Hispaniola, tussen de Atlantische 
Oceaan en de Caribische zee. Het westelijke derde deel van Hispaniola wordt 
ingenomen door Haïti en het oostelijk deel door de Dominicaanse Republiek. 
Haïti heeft een totale oppervlakte van 27,750 km2, wat vergelijkbaar is met de 
oppervlakte van België. 

Geografie
Haïti bestaat uit twee grote schiereilanden, waarvan het zuidelijke schierland 
het langste is. De twee schiereilanden worden gescheiden door de Golf van 
Gonâve. Haïti’s naam is afkomstig van de creoolse naam voor Bergen: ‘Ayiti’, 
vanwege het bergachtige landschap. Karakteristiek voor het eiland zijn de drie 
hooglanden die het land verdelen in een oostelijk en een westelijk deel:  het 
‘Massif du Nord’, het ‘Massif de la Hotte’ en het ‘Massif de la Selle’. Het hoogste 
punt van Haïti is ‘Pic de la Selle’, met een hoogte van 2680 meter. De bergen 
worden gescheiden door talrijke meestal nauwe valleien. De steile hellingen 
zorgen ervoor dat het binnenland redelijk ontoegankelijk is. Daardoor leeft 
de bevolking van Haïti geconcentreerd op de laaglanden dicht  bij de kust. De 
constructie van een gebouw wordt dan ook sterk beïnvloed door de lokatie. 
De kustlijn, van 1771 km, is fractaal waardoor er een groot aantal natuurlijke 
havens zijn. De natuurlijke haven van de Golf van Gonâve heeft de hoofdstad, 
Port-au-Prince, een centraal punt voor de handel gemaakt. De langste rivier 
is Artibonite, die gedeeltelijk te bevaren is. Het eiland was eens een bosrijk 
gebied. Echter, door de landbouw en de behoefte aan bouwmaterialen en 
brandhout is het land sterk ontbost. Volgens het “Country profile: Haïti”is 
slechts 2 procent van het land bebost in 2006 wat in 1923 nog 60 procent 
was.157 Daarnaast is de bodem dicht bij de kust  en in de stedelijke gebieden 
zacht en van een inferieure kwaliteit. Hierdoor hebben wind en regen vrij spel 
en dit veroorzaakt erosie. 

Dichtheid
Haïti’s populatie is in juli 2012 geschat op 9.081.664119.158 De dichtheid van het 
land is 350.3 personen per vierkante kilometer. Port-au-Prince, de hoofdstad 
en grootste stad van Haïti heeft een populatie van 1.277.000 personen, 
ongeveer  33.438 personen/km2. Andere grote steden zijn; Carrefour, Delmas 
, Cap-Haïtien, Pétionville, Gonaives, Saint-Marc en Les Cayes.
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Human Comforts Limits:

Annual mean temp. >200C 15-200C <150C

Average relative 
humidity

Day Night Day Night Day Night

0-30% (1) 26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 12-21

30-50% (2) 25-31 17-24 22-30 14-22 20-27 12-20

50-70% (3) 23-29 17-23 21-28 14-21 19-26 12-19

70-100% (4) 22-27 17-21 20-25 14-20 28-24 12-18

Air temperature (oC)

J F M A M J J A S O N D Highest AMT

Monthly mean max. 31 31 32 33 33 35 35 35 34 33 32 31 35 32,9

Monthly mean min. 23 22 22 23 23 24 25 24 24 24 23 22 22 23,3

Monthly mean range 8 9 10 10 10 11 10 11 10 9 9 9 Lowest AMR

Humidity, rain and wind

RH(percentage) J F M A M J J A S O N D

Monthly mean max. a.m. 63 66 63 66 71 67 63 65 66 74 67 65

Monthly mean min. p.m. 57 56 58 60 63 60 58 59 63 60 59 53

Monthly mean average 60 61 60,5 63 67 63.5 60.5 62 64,5 67 63 59

Humidity group 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total

Rainfall(mm) 33 58 86 160 231 102 74 145 175 170 86 33 1353

Wind prevailing E E E E E E E E E E E E

Wind secondary W W W W W W W W W W W W

Diagnose

J F M A M J J A S O N D

Humidity group 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Temperature (oC)

Monthly mean max. 31 31 32 33 33 35 35 35 34 33 32 31

Day comfort max. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Day comfort min. 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Monthly mean min. 23 22 22 23 23 24 25 24 24 24 23 22

Night comfort max. 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Night comfort min. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Thermal stress

Day H H H H H H H H H H H H

Night - C C - - H H H H H - C
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Klimaat type:   Tropisch savanneklimaat 
Orkaan seizoen:   juli-oktober 
Regen seizoen:   april-juni en oktober-november
Temperatuur Port-au-Prince:  22oC tot 35oC
UV-index:   11-12
      
Klimaat type
Het klimaattype kan worden bepaald met de klimaatclassificatie van 
Köppen-Geiger. Het classificatiesysteem gaat uit van de plantengroei. De 
klimaatgrenzen worden op basis van minimale en maximale gemiddelde 
maandtemperatuur bepaald en door het verspreidingsgebied van bepaalde 
planten. De aanwezigheid van planten wordt hier gerelateerd aan de 
temperatuur en de neerslag. Haïti wordt hierin getypeerd als een tropisch 
savanneklimaat. Dit betekent dat de gemiddelde temperatuur van de koudste 
maanden niet lager is dan 18 graden Celsius  en het land een droge winter 
heeft.  

Temperaturen
De temperatuur varieert onder invloed van de hoogte en de wind. De 
gemiddelde temperatuur in Port-au-Prince varieert van 22oC tot 35oC159. 
In de zomermaanden varieert de dagtemperatuur van tussen de 24oC en 
35oC160 met een hoge luchtvochtigheid161. De gemiddelde temperatuur langs 
de kust is 26.7°C162. Dicht bij de kustlijn geeft een lichte bries extra comfort 
in het klamme weer. Het gebied tussen Port-au-Prince en de Dominicaanse 
Republiek wordt ingesloten door bergen en dit resulteert in een windstil 
gebied. De omstandigheden lopen dus uiteen door het verschil in temperatuur 
en luchtcirculatie. In de wintermaanden is de temperatuur in Haïti lager en 
heeft  een maximum van ongeveer 31°C163. Haïti’s droge seizoen duurt van 
november tot januari, en gaat gepaard met grote droogte. 

Neerslag
De jaarlijkse neerslag is gemiddeld 1353 mm in Port-au-Prince, en slechts 508 
mm in het noord-westen.164 Het duidelijke gedeelte van Haïti is het droogste. 
De regenval varieert, met zwaardere regenval in sommige laaglanden op de 
noordelijke en oostelijke hellingen van de bergen. De zomermaanden worden 
gekarakteriseerd door het regenseizoen. Er zijn twee regenseizoenen; van 
april tot juni en van oktober tot november. Tijdens deze periodes komen er 
grote overstromingen voor die worden geïntensiveerd door de ontbossing. In 
het regenseizoen valt tweederde tot drievierde deel van de jaarlijkse neerslag 
in Haïti.164 Deze buien zijn het resultaat van hoge temperaturen in combinatie 
met een hoge luchtvochtigheid meestal aan het einde van de dag. Daarnaast 
ligt Haïti midden in de orkaan gordel en wordt daardoor vaak blootgesteld 
aan hevige regen en wind van juni tot oktober165. 

4.2 KLIMAAT

Afbeelding 23. De eerste 4 
Mahoney tabellen met daarin 
de klimaatgegevens.  
115. Wunderground, 2012
116. Worldstat info, 2011
117. UHHP, 2012
118. NCDC,2012
119. Wunderground, 20120
120. UHHP, 2012
121. NCDC 2012
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Afbeelding 24. O v e r z i c h t 
van klimatologische eisen.
122. World Health Organisa-
tion, 2009
123. Interview met Vena 
Nieuwelink, 2012
124. Interview met Michiel 
Mollen, 2012
125. Egmond, E. 2006
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Ultraviolet straling
De invloed van ultraviolet straling in Haïti is 
groot. In de zomer maanden is door de Wereld 
Gezondheids Organisatie de straling gemeten in 
buurland Cuba; UV-index 11 en 12, wat de hoogst 
mogelijke straling is.166 Er zijn geen metingen 
van Haïti maar de situatie in Cuba vormt goed 
vergelijkingsmateriaal voor Haïti. Volgens de 
Wereld Gezondheids Organisatie is de schade 
aan de huid en ogen groter naarmate de UV-
index toeneemt. Bij een hoge UV-index kan 
een korte tijd in de zon worden doorgebracht 
voordat er schade wordt opgelopen. Het risico 
voor huid schade is afhankelijk van het huid type. 
Voor natuurlijk getinte mensen, zoals Haitianen, 
is het risico significant lager dan voor mensen 
met een licht huid type. Maar mensen met alle 
huid types kunnen oogschade, oververhitting en 
uitdroging oplopen als resultaten van overmatige 
blootstelling aan de zon. 

Bouwkundige aanbevelingen
Bij het bouwen in Haïti moet rekening gehouden 
worden met het klimaattype, de temperaturen, 
de neerslag en de UV-straling. Door de hoge dag 
temperatuur in de zomer en de regenval in de 
avond, die de temperatuur verlaagt, is het aan te 
raden om gebruik te maken van nachtventilatie om 
het gebouw te koelen. Vena Nieuwelink vertelt in 
het interview: “De ramen hebben meestal geen glas 
omdat ze niet zozeer bedoeld zijn om naar buiten te 
kijken als wel voor ventilatie”.167 Daarom wordt er 
geen glas gebruikt in de ramen. Daarnaast vertelt 
Michiel Mollen over ventilatiemogelijkheden: “Een 
van de belangrijkste stappen was een hoog dak 
zodat er flinke luchtruimte onder het dak ontstond 
waar de hete lucht naar toe kon zonder dat je daar 
met je hoofd in staat. Verder hebben we rondom het 
dakvlak een opening van ongeveer 100mm boven- 
en onderaan het dak. Ongeacht van welke kant van 
het gebouw de winddruk komt ontstaat hierdoor een 
zuiging die warme lucht meeneemt. Er kan binnenin 
nog een tweede dak aangebracht worden die de 
stralingswarmte buiten houdt. Dat hebben we niet 
gedaan en de voornaamste reden daarvoor was de 
kosten. In de nok hebben we nog een kap geplaatst 

waardoor luchttransport mogelijk is.”168

Daarnaast is het belangrijk dat het gebouw het regenwater eenvoudig afvoert 
en heeft een schuin dak de voorkeur. Een schuin dak is ook in het voordeel 
bij grote windbelasting door bijvoorbeeld stormen of orkanen. Het is voor 
het gebouw belangrijk dat in alle ruimtes waar men langer dan 15 minuten 
verblijft direct zonlicht wordt geweerd. 

Met behulp van de Mahoney tabellen kunnen ontwerpaanbevelingen worden 
gegeven voor een gebouw in Haïti.130 De tabellen maken gebruik van gangbare 
klimaat gegevens en simpele berekeningen om tot richtlijnen te komen. Er 
zijn zes tabellen, vier worden gebruikt om klimaatdata in te voeren en ter 
vergelijking met de eisen voor thermisch comfort. In de laatste twee tabellen 
kunnen ontwerpcriteria worden afgelezen. De uitkomsten van deze analyse 
zijn in de Appendix te vinden. Bepaalde klimatologische condities vragen 
soms om tegenstrijdige maatregelen en hierin moet binnen het ontwerp een 
afweging gemaakt worden. Hieronder zijn alle mogelijke ontwerpmiddelen te 
zien, geformuleerd aan de hand van de klimatologische condities.

Concept Aanbevelingen

Layout Gebouw oriëntatie in oost-west as om blootstelling aan 
de zon te reduceren

Compacte binnenplaats planning voor schaduwwerking 
en om opwarming te voorkomen. 

Lucht circulatie Open ruimte voor bries penetratie maar beschermd 
tegen koude en warme wind

Ruimtes enkel geschakeld en geopend aan twee 
overliggende zijden voor permanente lucht circulatie

Ruimtes dubbel geschakeld voor tijdelijke luchtcirculatie

Nachtventilatie voor extra comfort

Open nok om warme lucht af te voeren

Openingen onderaan het dak voor ventilatie

Geen lucht circulatie benodigd

Openingen Grote openingen, 40-80% op noord en zuid gevel

Hele kleine openingen, 10-20%

Gemiddelde openingen, 20-40%

Wering van direct zonlicht in verblijfsruimtes

Wanden Zware buiten- en binnenwanden

Dak Zwaar dak; meer dan 8 uur vertraging

Schuin dak voor regenwaterafvoer

Dubbeldak om stralingswarmte te weren

Gebruik Ruimte om buiten te slapen

Hoge ruimte op warme lucht bovenin te verzamelen
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Afbeelding 25. W e e r g a v e 
van de aardbeving in Haiti.
126. Egmond, E. 2006
127. Celebrating Earthquake 
safety
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De aardkost bestaat uit een aantal schollen en 
is ogenschijnlijk rustig. Toch vinden er ieder jaar 
duizenden aardbevingen plaats. Juist langs de 
randen van deze schollen, ook wel de breuklijn 
genoemd, vinden de aardbevingen hoofdzakelijk 
plaats. Tektonische bevingen worden veroorzaakt 
door langzame maar langdurige bewegingen 
in de aardlagen. Deze bewegingen worden 
doorgegeven aan een hogere laag met een 
lagere temperatuur die minder plastisch is. 
De bewegingen veroorzaken spanningen in 
de aardkorst die kunnen worden gereduceerd 
met een schok naar een toestand met geringe 
spanningen en een snelle verplaatsing van 
gesteente aan weerszijde van een breuk. De 
daarbij vrijgekomen energie wordt gedeeltelijk 
omgezet in wrijvingswarmte  en voor een deel in 
aardbevingstrillingen, wat kan resulteren in een 
aardbeving. De meeste aardbevingen komen voor 
in de zogenaamde “Ring of fire”, die loopt van Zuid 
Amerika, Centraal Amerika, West Noord Amerika, 
Japan, de Filipijnen en Nieuw Zeeland en ook 
dwars door Haïti. 

Vanwege de verhoogde kans op aardbevingen 
in Haïti is het noodzakelijk om een aardbeving-
bestendig gebouw neer te zetten. Richtlijnen 
hiervoor worden gegeven in het dictaat van 
‘Building technologies for tropical countries’.170 
Daarnaast hebben gesprekken met Ad Leijten en 
Hans Hoenderkamp, universitair docenten van 
de master afdeling constructief ontwerpen aan 
de Technische Universiteit Eindhoven richtlijnen 
opgeleverd voor aardbeving-bestendig bouwen. 
 
Versnellingen
Voor het berekenen van de constructie is het 
belangrijk om te weten wat voor grondbewegingen 
er verwacht kunnen worden. Deze bewegingen 
kunnen bepaald worden met de verplaatsing, 
snelheid en versnelling. De kwetsbaarheid van 
de constructie wordt bepaald door de mate van 
vertraging van de constructie ten gevolge van 
de versnelling, de duur en de frequentie van de 
grondbewegingen. De fundering wordt in trilling 
gebracht door de aardbeving en de bovenliggende 

4.3 AARDBEVINGEN

structuur volgt deze beweging vertraagd. De hierdoor opgewekte krachten 
worden traagheidskrachten genoemd. In het bijzonder de krachten in de 
horizontale richting in de constructie leveren een relatief grote belasting 
op. Het is daarom van belang om de vertraging te beperken en horizontale 
krachten goed af te dragen naar de fundering. 

Geometrie
Door een goed ontwerp kunnen de veiligheid en de krachtenverdeling 
positief beïnvloed worden. Positief werkt een symmetrische constructie 
waardoor trillingen gelijkmatig verdeeld voorkomen in het gebouw en de 
krachten die daardoor onstaan minder extreem zijn. Daarnaast is het zaak 
om het massacentrum zo laag mogelijk te houden en het stijfheidscentrum 
zo centraal mogelijk. 

Constructieve aanpak
Er zijn twee manieren om de vertraging van de constructie ten gevolge van 
de grondbewegingen te beperken. De eerste aanpak is de meest traditionele. 
Voor deze aanpak wordt de fundering van het gebouw verzwaard en de 
bovenbouw verlicht. Hierdoor neemt de massa van de fundering een 
groot gedeelte van de energie in zich op en wordt de beweging beperkt in 
de bovenbouw. De nadruk in deze aanpak ligt op een goede fixatie van de 
bovenbouw aan de fundering, en het verminderen van de energie die de 
bovenbouw bereikt om op die manier de vertraging te beperken. 

De tweede aanpak is minder bekend maar niet minder succesvol. Deze 
aanpak gaat ervan uit om de vertraging te beperken door het gebouw flexibel 
te construeren en zo vrij mogelijk mee te laten trillen. Het is natuurlijk zaak 
om daarbij te voorkomen dat de schade onherstelbaar is. Het gaat daarin 
niet om fixatie maar om flexibiliteit.  Daartoe is een lichte bouwmethode 
noodzakelijk. De gevonden uitgangspunten voor aardbeving-bestendig 
bouwen in het dictaat van “Bouwen in de tropen”170 geven geen blijk van deze 
kennis. In Nieuwzeeland is het al onderdeel van de bouwstandaard.171 Voor 
deze opgave wordt deze aanpak sterk overwogen.

Detaillering
Voor de detaillering is het van belang om bewust te zijn van de aanpak die 
gehanteerd wordt. Voor de eerste aanpak kan gebruik gemaakt worden van 
seismische voegen. Dit zijn voegen die verplaatsingen kunnen opnemen 
zonder te breken. Deze voegen zorgen ervoor dat beweging mogelijk blijft 
tussen afzonderlijke bouwdelen. Daarnaast is het van belang  voor het 
goed afdragen van horizontale krachten dat openingen niet groter zijn dan 
noodzakelijk. Ook speelt de plaats van openingen een cruciale rol in het 
opvangen van horizontale krachten. Voor de afdracht van horizontale krachten 
is het belangrijk dat openingen niet te dicht op de rand van het gebouw, op 
een kruising van wanden of boven een wand worden geplaatst. Om deze 
reden worden wanden bovenaan verstevingd met een latei. Het is eveneens 
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Afbeelding 26. Een schema 
van een gefixeerde fundering 
met een fundering met dem-
pers die de beweging ver-
traagd. 
Afbeelding 27. S c h e m a 
van een mogelijke flexibele 
constructie. Een flexibele ver-
binding van de liggers aan de 
kolommen. 
128. Egmond, E. 2006 
129. Wereld Gezondheids 
Organisatie, 1997
130. Uit informatie direct 
ontvangen van Michiel Mollen 
van Cordaid. 
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beter gebakken stenen te gebruiken met een 
kalkcementmortel. Deze gebakken stenen kunnen 
meer krachten opnemen zonder onherstelbare 
schade aan te richten terwijl ongebakken stenen 
uitdrogen en krimpen en op die manier contact 
verliezen in de voegen. De soort mortel is bepalend 
voor de opname van horizontale krachten. Een 
kalkcementmortel is voordelig vanwege de sterke 
hechting tussen de stenen die het creëert en 
waardoor de wand werkt als een geheel. 172

Voor de tweede aanpak moet een andere 
detaillering gebruikt worden. Dit kan door 
middel van wanden waarin alles kan schudden. 
Een systeem wat daarvoor gebruikt kan worden 
is een korf waarin stenen gestapeld zijn die vrij 
kunnen schudden zonder schade aan te richten. 
Het materiaal van de wanden moet de trillingen 
kunnen opvangen zonder onherstelbare schade. 
Een methode die hiervan uitgaat is door Cordaid 
onderzocht.174 Uiteindelijk hebben ze gekozen 
voor een gaas dat gespannen wordt in een 
houtskeletbouwstructuur en bepleisterd kan 
worden. Hiervoor kan kippengaas of een geweven 
bamboegaas gebruikt worden. Bij een aardbeving 
wordt het pleisterwerk eraf geschud. De wand kan 
eenvoudig hersteld worden door middel van een 
nieuwe pleisterlaag. 

In deze opgave zal gebruik gemaakt worden 
de tweede aanpak door middel van een 
houtskeletbouwstructuur die meetrilt. 

Concept Aanbevelingen

Layout Symmetrische opbouw

Openingen Een gebalanceerde verdeling van openingen over de 
verschillende gevels

Verschillende kleine openingen in plaats van een paar 
grote

Openingen niet groter dan noodzakelijk

Openingen niet te dicht bij elkaar en niet dicht bij een 
hoek van het gebouw of intersectie van wanden

Wanden Versterking van de wanden door middel van een 
betonnen kolom in elke hoek of intersectie 

In het geval van een spouwmuur van minimaal 50 mm 
breed kan versteviging geplaatst worden in de hoek in 
de spouw

Horizontale versteviging door middel van een 
ondersteunende ligger boven op een wand

Verticale versteviging wanneer twee wanden snijden

Gebruik van gebakken stenen met een cement of 
kalkcementmortel in plaats van ongebakken stenen

Dak Dakdelen die gemakkelijk breken of vrij langs elkaar 
kunnen bewegen

Constructie Symmetrische constructie voor krachtverdeling

Afstand tussen het massacentrum en het 
stijfheidscentrum zo klein mogelijk

Seismische voegen die verschillende bouwonderdelen 
vrij van elkaar laten bewegen

Fixatie van bouwelementen met elkaar
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Afbeelding 28. Aanbevelin-
gen voor het orkaanbestendig 
bouwen met betrekking tot de 
positionering, geometrie en 
de plaatsing van openingen.
131. Davenport, A.G. 2011
132. Egmond, E. 2006
133. Egmond, E. 2006
134. Saffir-Simpson schaal is  
een classificatie die in de me-
teorologie wordt gehanteerd 
om orkanen naar hun kracht 
in te delen.
135. Aquastat, 2000
136. DSWD Core Shelter 
Project of the Philipines, 1998
137. Okke Bronkhorst pro-
moveert aan de Technische 
Universiteit Eindhoven op 
wind onderzoek.
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Er zijn zes zones in de wereld waar een hoog risico 
aanwezig is op tropische stromen en orkanen 
en deze liggen rond de evenaar. Deze zones zijn 
de Oost-Pacifische oceaan, de Noord-Indische 
oceaan, de Zuid-Indische oceaan, Noord- en 
West-Australië, de Zuid-Pacifische oceaan en de 
West-Atlantische oceaan waar Haïti in ligt. Deze 
tropische stormen en orkanen kunnen extreme 
windsnelheden tot stand brengen. Het is daarom 
in de context van deze opgave belangrijk hoe er in 
het ontwerp rekening gehouden kan worden met 
deze windsnelheden. De windbelasting op een 
gebouw wordt gesystematiseerd door de “Wind 
load chain”.175 Hier wordt onderscheid gemaakt 
in het windklimaat, de invloed van het terrein, de 
aerodynamische effecten, de dynamische effecten 
en de kwantitatieve criteria voor de constructie. In 
deze beschouwing wordt voor het gebouwontwerp 
gekeken naar de eerste vier aspecten. Het laatste 
aspect, kwantitatieve criteria, gaat over de 
constructie waarvoor berekeningen gemaakt 
moeten worden. In dit project ligt de nadruk 
niet op constructieve berekeningen maar op het 
gebouwontwerp. 

Klimaat
Het klimaat gaat over de globale wind op grote 
hoogte. Bij tropische stormen is de snelheid 
van de wind extreem groot. Deze stormen 
worden veroorzaakt door een combinatie van 
atmosferische en oceanische condities in tropische 
gebieden. Een orkaan is een extreme variant van 
een tropische storm waarbij de windsnelheden de 
orkaandrempel, windkracht 12, overschrijden. Dat 
houdt in dat er windsnelheden voorkomen van 
meer van meer dan 118 km per uur. Er zijn twee 
voorwaarden voor het ontstaan van een storm, 
namelijk een warme zee en weinig wind. De lucht 
wordt verwarmd door de zee en stijgt op, waarbij 
een aanzienlijke hoeveelheid waterdamp wordt 
meegenomen. Aanvullende lucht wordt in de zone 
van stijgende lucht gezogen.. Door de rotatie van 
de aarde wordt de stijgende lucht geroteerd. De 
warme lucht mengt zich met koude lucht wanneer 
het stijgt en dit zorgt ervoor dat de waterdamp 
neerslaat als regen. Op hetzelfde moment komt 

4.4 TROPISCHE STORMEN EN 
ORKANEN

energie vrij, in de vorm van warmte, en dit versterkt de stijgende beweging 
van de lucht. Dit hele systeem blijft zich herhalen, wordt versneld en groeit. 
In specifieke omstandigheden groeit deze storm tot een spanwijdte van meer 
dan 800 km en dit kan ongeveer 4 miljoen vierkante meter van de atmosfeer 
beïnvloeden.176 De roterende lucht heeft een centrifugale kracht en heeft de 
neiging om lucht naar buiten te werpen waardoor de druk in het centrum 
erg laag wordt. Dit is het oog van de storm, met ongeveer een diameter van 
40 kilometer.177 Het hele systeem houdt zichzelf in stand en beweegt zich 
draaiend voort. Zodra het land wordt geraakt, of wanneer het verder weg 
raakt van tropische wateren, verdwijnt de toevoer van warme en natte lucht 
en wordt de intensiteit snel kleiner. Daarnaast zorgt de wrijving met de grond 
voor een verlaging van de energie van de storm. 

Wat voornamelijk van belang is voor het bepalen van de windbelasting op 
het gebouw , vanuit het apsect  klimaat, is de extreme windsnelheid die 
kan voorkomen. De stormen worden geclassificeerd door de Saffir-Simpson 
schaal aan de hand van de hoofdwind snelheid en  de stormvloed.178 Dit is de 
snelheid op grote hoogte bij een vlak terrein. 
1 Licht; 120-149 km/uur
2 Matig; 150-175 km/uur
3 Uitgebreid; 176-209 km/uur
4 Extreem; 210-249 km/uur
5 Catastrofaal: boven 250 km/uur
De extreme situatie waar in Haïti rekening mee moet worden gehouden is  
een catastrofale situatie.179  

Terrein
De snelheid op lagere hoogte wordt beïnvloed door het terrein. De snelheden 
van de wind en de daaruit resulterende belasting op een gebouw variëren door 
de context van een gebouw. Zo kan de windsnelheid vergroot worden bij de 
top van een heuvel en kunnen windluwtes onstaan door bijvoorbeeld bomen 
of omliggende bebouwing. Om de schade te beperken is het daarom van 
belang om het gebouw te plaatsen achter een heuvel of in de beschutting van 
bomen of andere gebouwen waardoor de windsnelheden worden verkleind 
en het gebouw minder kwetsbaar is. De positionering van een gebouw heeft 
op die manier veel invloed op de windbelasting van een gebouw.  De “Practical 
Guide to the Construction of Low Cost Typhoon-Resistant Housing”180 geeft 
aanbevelingen voor goedkope orkaan bestendige huizen om de schade 
te beperken. Ze bevelen aan dat het gebouw niet moet worden geplaatst 
in risico gebieden zoals:  dicht bij een dam, een kustlijn, in een laag gebied 
dat kwetsbaar is voor aardverschuivingen en dicht bevolkte gebieden die 
kwetsbaar zijn voor vuuruitbraken. Daarnaast moeten uitgravingen hellen, 
over ongeveer 30 graden en het gebouw moet op  6 tot 10 meter afstand 
geplaatst worden van het punt waar een helling begint. Het perceel van een 
individueel huis moet niet minder zijn dan 80 vierkante meter. Tevens moet 
een gebouw 10 tot 15 meter afstand hebben tot bomen. 
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Afbeelding 29. Overzicht de windstroming links en een kwalita-
tief beeld van de invloed van de stroming op het gebouw aange-
geven in de druk (+) en trek (-) op het gebouw en de kwalitatieve 
resulterende kracht op het gebouw.
138. DSWD Core Shelter Project of the Philippines, 1998
139. Interview met Michiel Mollen, 2012
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Gebouw
Naar aanleiding van een gesprek met Okke 
Bronkhorst181 zijn richtlijnen bepaald voor het 
gebouwontwerp. In dit gesprek werd duidelijk 
wat de consequenties zijn voor de windbelasting 
van enkele ontwerpbeslissingen. De volgende 
informatie is gebaseerd op het inzicht dat tijdens 
dit gesprek verkregen is. Om een uitspraak te 
doen over ontwerpbeslissingen is het allereerst 
van belang om te begrijpen hoe de wind op een 
gebouw werkt. 

De wind bestaat uit een stroom aan deeltjes. 
Deze deeltjes worden door de snelheid versneld 
en  drukken op alles wat ze tegen komen in hun 
weg. Wanneer de wind blaast op een min of 
meer rechthoekig gebouw, zoals te zien is op  de 
afbeelding hiernaast, dan zorgt dit voor een druk 
aan de loefzijde en een trek aan het platte dak  
aan de lijzijde. De trek ontstaat doordat de wind 
wordt afgebogen door de vorm van het gebouw. 
Door de scherpte van de hoek van het gebouw laat 
de stroming sterk los en hierdoor ontstaat lokaal 
onderdruk. De deeltjes bewegen langs het gebouw 
op een afstand. De tussenliggende deeltjes 
worden voor een deel meegevoerd waardoor ze 
hier verder van elkaar af liggen. Hierdoor ontstaat 
een onderdruk ofwel een trek. Om het gebrek aan 
deeltjes op te vangen worden nieuwe deeltjes 
van de zijkant aangezogen en hierdoor ontstaat 
recirculatie. Binnen in het gebouw is er nagenoeg 
geen stroming, met uitzondering van de stroming 
door kieren, en daarom kan dit als een nulpunt 
beschouwd worden. Daarom resulteert de trek in 
een uitwaartse kracht op de gevel aan de lijzijde 
en op het dak aan de binnenkant van het gebouw.  
De trek aan het dak resulteert in een uitwaartse 
kracht evenals de trek aan de gevel aan de lijzijde. 
De meeste schade door wind ontstaat wanneer er 
een groot drukverschil is tussen binnen en buiten 
het gebouw, waarbij zuiging meestal meer schade 
geeft dan druk. 

Wanneer de wind blaast op een rechthoekig 
gebouw met een schuin dak, zoals weergegeven 

op de pagina hiernaast, wordt er druk opgebouwd tegen  de gevel aan de 
loefzijde. De stroming laat door het schuine dak minder los dan bij een plat 
dak. Daarom geniet een steil schuin dak van ongeveer 30 graden143 de 
voorkeur boven lichtschuine of platte daken.  Hierbij wordt de helft van het 
dak nu belast op druk en de andere helft, aan de lijzijde, op trek. 

Vanwege de mogelijke toepassing van een patio wordt het dak geopend in 
het volgende model dat op de pagina hiernaast is geïllustreerd. Dit heeft tot 
gevolg dat er een stroming ontstaat door het gebouw heen als gevolg van 
recirculatie. De binnenruimte kan nu beschouwd worden als een ruimte met 
onderdruk vanwege de zuigende werking van het gat bovenin het gebouw. 
Hierdoor wordt het drukverschil aan de loefzijde groter en daardoor wordt de 
belasting op deze delen ook groter. 

Het programma van eisen vraagt in deze opgave om een open markt structuur 
op de onderste verdieping. Het openen van de onderste verdieping zorgt 
voor een luchtstroom onder het gebouw door zoals te zien is in de onderste 
afbeelding op de pagina hiernaast. Wanneer deze luchtstroom aankomt bij 
de patio wordt de lucht daar naar boven gezogen vanwege de onderdruk 
bovenin de patio. Er ontstaat op die manier een luchtstroom door de patio 
heen naar boven toe. De binnenruimte kan namelijk worden beschouwd als 
een relatief nulpunt waardoor de druk op de loefzijde en de belasting worden 
verminderd. Bij lichte wind is deze aanvoer van nieuwe lucht onder in de patio 
van waarde voor het vermeerderen van de luchtcirculatie. Het openen van 
de onderste verdieping in combinatie met een patio is zeer gewenst in de 
normale situatie in Haïti waarbij luchtcirculatie uitermate gewenst is. Echter 
wanneer de windsnelheden groot worden neemt ook de interne luchtstroom 
door de patio sterk toe. In geval van een orkaan moet daarom een afweging 
gemaakt worden in wat de beste aanpak is:  het openen van de onderste 
verdieping en daardoor minder belasting op de gevel aan de loefzijde of het 
sluiten van de onderste verdieping om daardoor de interne luchtstroom te 
verminderen. In het geval van dit gemeenschapsgebouw is het gunstig als 
het gemeenschapsgebouw onderdak verleent aan omwonenden als er een 
orkaan is en een beschermde en veilige plek vormt.. Daarom wordt er voor 
gekozen om in geval van een orkaan de onderste verdieping te sluiten. 

In het ontwerpproces wordt een overweging gemaakt voor het toepassen 
van een hoogteverschil in het dak in combinatie met de patio. Wanneer de 
wind gericht staat op het hoogste gedeelte dan neemt de druk op de gevel 
toe, door de hoogte van de  gevel. Maar de zuiging aan de andere zijde wordt 
verminderd omdat er een lichte windluwte ontstaat bij het lagere gedeelte. 
Wanneer de wind echter draait zorgt dit voor een grotere druk tegen het 
top gedeelte. Dit geeft een druk aan de onderzijde van het dak, de lijzijde, 
en een trek aan hetzelfde dakdeel door de zuiging. Dit zorgt voor extreme 
belastingen op dit dakgedeelte. Dit is geïllustreerd op de volgende bladzijde. 
Vanwege de draaiende windrichting in geval van een orkaan is het daarom 
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niet gunstig een hoogte verschil aan te brengen in het dak. 

Naast een schuin dak zijn er andere factoren die een geometrie gunstig maken 
in geval van grote windbelasting. Zo zijn lage gebouwen in het voordeel ten 
opzichte van hoge gebouwen om de eenvoudige reden dat hoge gebouwen 
meer wind vangen. Hierdoor neemt de druk toe en daarmee ook de zuiging. 
Daarnaast is een simpele geometrie met weinig hoeken voordelig. Op die 
manier laat de stroming minder vaak los en zijn er minder kwetsbare plekken 
waar de lokale zuiging op in kan werken. 

Constructie
De wind kan ook op een hoekpunt van een gebouw blazen. In dat geval is 
er minder zuiging op het dak. Het is daarom van belang dat het gebouw in 
de meest gunstige hoek in de wind staat. Echter zware lokale zuiging kan 
voorkomen bij alle randen en hoeken door de veranderlijke windrichting. Een 
extra zorgvuldige detaillering is daarom noodzakelijk.

Bij een overstek is de lokale zuiging eveneens sterk. Dit komt door een groot 
lokaal drukverschil. Dit is geïllustreerd op deze pagina. Het ontbreken van 
een ondersteunende constructie maakt een overstek kwetsbaar. Michiel 
Mollen geeft aan dat de overstek daarom in principe niet langer moet zijn 
van 1 voet.184 De wind krijgt er anders te veel grip op. Door het gebruik van 
een ondersteunende constructie wordt de overstek minder kwetsbaar door 
bijvoorbeeld een kalf, een extra kolom of het anders vormgeven van een balk. 

Als een gebouw helemaal dicht is wordt de interne toestand beschouwd als 
een nulpunt. De kracht op een dak of wand is afhankelijk van het drukverschil 
tussen binnen en buiten. Op deze kracht te beïnvloeden kunnen openingen 
gemaakt  worden op strategische plekken. Open deuren, ramen en 
ventilatoren aan de loefzijde laten de luchtdruk toenemen aan de binnenzijde 
van het gebouw en dit verhoogt het drukverschil, en daarmee de belasting, 
op de delen van het dak waar aan de buitenkant zuiging is. Deze zuiging aan 
het dak is één van de belangrijkste bronnen van schade. Op dezelfde manier 
zorgen openingen,in het gedeelte waar zuiging op staat, voor een verlaging 
van de druk binnen en dit verhoogt de belasting aan de loefzijde van het 
gebouw. Daarom is het belangrijk om te bepalen wat de resulterende interne 
balans is van alle openingen die invloed hebben op het gebouwen, voor 
ontwerp doeleinden. Op die manier kan rekening gehouden worden met de 
slechtste combinatie van omstandigheden. 

Luiken kunnen geplaatst worden voor een opening in het geval van een 
orkaanwaarschuwing om te voorkomen dat de ramen breken en de belasting 
op het dak wordt vergroot. Daarnaast kunnen krachten die het dak optillen 
verkleind worden door openingen te maken weg van de loefzijde. Een juist 
geplaatst luchtkanaal kan grote voordelen opleveren omdat het kan dienen 
als een dominante opening in een gebied van zuiging voor alle wind richtingen.

Afbeelding 30. S c h e m a t i -
sche weergave van een over-
stek en een hoogteverschil in 
het gebouw. 
Afbeelding 31. Verbindingen 
gebruikt door Cordaid in Haiti 
met gussetplates, hurrica-
nestrips en een verankering.
140. Interview met Michiel 
Mollen, 2012
141. Interview met Michiel 
Mollen, 2012
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De genoemde aspecten zijn van belang voor de 
windwerking. Echter veruit de meeste schade aan 
de constructie wordt veroorzaakt door slechte 
constructieve details, in het ontwerpstadium of 
in het uitvoeringstraject. Beter bouwtoezicht, om 
er bijvoorbeeld voor te zorgen dat verbindingen 
van het dak met de wanden op een juiste wijze 
worden gemaakt, kunnen de schade aanzienlijk 
beperken. Sterke fixaties van bouwelementen 
zijn van belang. Michiel Mollen beschrijft het 
belang van een goede fixatie van de fundering: 
“We hebben geen fundering. Het is een verankering. 
In Nederland is een fundering bedoeld om er voor 
te zorgen dat een huis niet in de blubber wegzakt. 
In Haïti is het bedoeld om er voor te zorgen dat het 
huis niet wegwaait. Daarom verankeren we het.“185 

Het opliften kan op die manier voorkomen worden 
door verankering. Dit is te zien op deze pagina. 
Maar ook een zware fundering kan opliften 
voorkomen door het tegengewicht dat het biedt. 

Concept Aanbevelingen

Layout Geen hoge gebouwen

Simpele geometrie met weinig scherpe hoeken

Situering in een beschutte plek achter bomen, een berg 
of andere gebouwen

Een hoek gericht in de windrichting

Patio voor minder zuiging aan geveldelen

Lucht circulatie Plaatsing van een luchtkanaal

Opening van onderste verdieping in combinatie met 
een atrium voor luchtcirculatie

Openingen Openingen geplaatst weg van de loefzijde

Openingen geplaatst weg van externe zuiging

Openingen afsluitbaar door middel van luiken in geval 
van een orkaan

Wanden Sterke fixatie met het dak

Zijdelingse ondersteuning van de gevel in lijn met de 
plafondligger

Fixatie van interne wanden op vloer niveau

Fixatie van vloeren met kolommen

Daken Geen platte of licht schuine daken

Steile daken van ongeveer 30 graden

Geen grote overstek groter dan een voetlengte zonder 
constructieve ondersteuning in verband met lokale 
zuiging

Sterke fixatie met de wanden

Fundering Goede verankering van de fundering tegen opliften

Diepe en zware fundering tegen opliften

Fixatie van de fundering aan de kolommen en vloer
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Overstromingen
De hoofdoorzaak van overstromingen is hevige regenval. Niet alleen lokale 
regenval, maar ook stroomopwaarts gevallen regen die door een rivier wordt 
meegevoerd kan overstromingen veroorzaken. In de rivierdelta’s kan hoog 
water ook zorgen voor een overstromingssituatie. Door de opwarming van de 
aarde stijgt het zeeniveau en wordt de kans op een dergelijke situatie vergroot . 
Daarnaast kunnen overstromingen veroorzaakt worden door damdoorbraken 
met een verwoestend effect. De gevolgen van een overstroming zijn goed voor 
te stellen:  mensen en vee verdrinken, gewassen worden verwoest en huizen 
worden weggespoeld. Een overstroming kan ook het gevolg zijn van een 
tsunami, een aardbeving die grote golven laat onstaan die een verwoestend 
effect kunnen hebben aan de kust. Stortvloeden zijn doorgaans het resultaat 
van intense stormen en grote hoeveelheden regen in een korte periode. Ze 
komen voor met weinig of geen waarschuwing en kunnen een hoogtepunt 
bereiken in slechts enkele minuten. Het water kan zich dan verplaatsen met 
een grote snelheid en een enorme kracht. Het kan rotsblokken omverwerpen, 
bomen ontwortelen, gebouwen en bruggen verwoesten.  Overstromingen 
kunnen de watervoorziening vervuilen, wat kan leiden tot dodelijke ziekten 
zoals cholera en diaree. 

Situatie in Haïti
In het orkaan seizoen van 2010, in Haïti, waar zware overstromingen het 
gevolg van waren, werd de watervoorziening vervuild en dit leidde tot een 
uitbraak van cholera en diaree186. In Haïti zijn overstromingen voornamelijk 
het gevolg van hevige regenval. De rivieren zijn niet berekend op grote 
hoeveelheden water en treden buiten de oevers. Een belangrijke oorzaak van 
de overstromingen in Haïti is daarnaast de ontbossing. Door de ontbossing 
wordt er te weinig water vastgehouden in de bergen en de steden waardoor 
het water snel en rechtstreeks naar de rivier stroomt. De schade in de 
stedelijke gebieden is daardoor groot omdat de oevers dichtbevolkt zijn. 
Michiel Mollen187 vertelt over de manier waarop Cordaid probeert in te spelen 
op het gevaar van overstromingen: ”Het overlevingsmechanisme. Mensen 
leven op die grond omdat die grond vruchtbaar is. Ze willen ook dat de grond 
overstroomt dan blijft het vruchtbaar en ze willen dicht bij het land zitten dat ze 
bewerken. Daarom hebben onze huisjes een zolder bovenin. Daar leggen ze hun 
waardevolle spullen droog. Die wand  kan er gewoon tegen, die is van cement 
in gaas. Het huis stroomt vol blubber en dat vegen ze weer naar buiten. Wat we 
wel hebben geprobeerd is om het huis in zo’n  situatie gewoon hoger te zetten 
zodat wanneer het water een beetje overstroomt het minder snel binnenloopt. 
Maar mensen houden  daar rekening mee. Daar kiezen ze zelf voor.” Vena 
Nieuwelink188 gaf in het interview ook aan hoe belangrijk de nabijheid van 
water voor de mensen is: “Ieder dorp ligt dicht bij een rivier omdat dat een 
belangrijke bron is voor het leven. De rivier voorziet hen van water maar brengt 
hen tegelijkertijd in gevaar. Ze gebruiken de rivier als bron voor water, wassen er 
tevens zichzelf en hun kleren in. Maar soms is het water zo hoog dat ze de rivier 
niet kunnen oversteken, noch te voet noch met de auto.“

4.5 OVERSTROMINGEN

Afbeelding 32. Overstromin-
gen door de orkaan Tomas, in 
een tentenkamp met vluchte-
lingen van de aardbeving van 
januari 2010 in Leogane.
142. USAID, 2012
143. Interview met Michiel 
Mollen, 2012
144. Interview met Vena 
Nieuwelink, 2012
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Vestigingslocatie
Er zijn verschillende strategieën ontwikkeld door 
hulporganisaties om in te spelen op mogelijke 
overstromingen.. Een belangrijke strategie is 
het weloverwogen kiezen van de lokatie waar 
woningen geplaatst worden. Het is niet verstandig 
om dicht bij een rivier woningen te plaatsen. Door 
erosie van de rivieroevers en overstromingen 
loopt zo’n woning gevaar. Echter de lokatie blijft 
een aantrekkelijke bron van leven. De afweging 
moet gemaakt worden tussen het gevaar van een 
overstroming en middelen om te leven. 

Floodshelter
Floodshelters zijn schuilplekken die gebruikt 
worden bij overstromingen. Ze worden gebouwd 
op hogergelegen gronden. Het water kan vrij 
stromen door het onderste gedeelte van het 
gebouw.  Deze gebouwen worden vaak voor 
verschillende doeleinden gebruikt zoals een 
school, een gezondheidscentrum of een andere 
gemeenschapsfunctie. 

Safe water supply
Speciale waterbekken kunnen aangelegd worden 
om overvloedig water tijdelijk op te vangen. 
De aarde die daarvoor verplaatst moet worden 
kan gebruikt worden om het maaiveld voor de 
gebouwen te verhogen. 

Portable homes
Het is mogelijk om een simpele woning zo te 
bouwen dat, in geval van een overstroming, het 
geheel ingeklapt enverplaatst kan worden naar 
een hoger gelegen gebied..  

Overstromingsbestendige shelters
Het Nederlandse Rode Kruis heeft samen met de 
Technische Universiteit Eindhoven een shelter 
ontwikkeld die bestand is tegen overstromingen. 
Lichte wanden van de begane grond worden 
weggeslagen door de kracht van het water maar 
de basis structuur blijft intact. De inwoners 
vinden tijdelijk een onderkomen op een hogere 
verdiepingsvloer in de shelter. 

Concept Aanbevelingen

Layout Ver van rivieren met overstromingsgevaar

Gesitueerd op hoger gelegen gronden

Goede afvoer of opvang van overtollig regenwater

Huizen die eenvoudig verplaatst kunnen worden naar 
hogere gronden

Wanden Flexibele wanden op de onderste verdiepingdie 
wegslaan bij overstromingen

Fundering Fundering die voorkomt dat het gebouw wordt opgetild 
door het grondwater

Constructie Kolommen om de onderste verdieping die blijven staan 
onder extreme waterkracht

Afbeelding 33. Een Flood 
shelter in Bangladesh.



90

4.6 OVERZICHT VAN 
AANBEVELINGEN

Aan de hand van een analyse van de verschillende 
geografische aspecten; het klimaat, aardbevingen, 
tropische stormen en orkanen en overstromingen 
zijn aanbevelingen voor een gebouw vastgesteld. 
Het gemeenschapsgebouw waar in dit project 
naar wordt gestreefd kan te maken krijgen met al 
deze omstandigheden. Deze aanbevelingen zullen 
daarom meegenomen worden in het uiteindelijke 
ontwerp. Hier is een overzicht van de selectie van 
geografische aanbevelingen die een basis vormen 
voor het ontwerp van het gemeenschapsgebouw. 
Zo wordt in de layout geen rekening gehouden 
met situeringen van het gebouw omdat dit een 
onzekere factor is in dit project. De tentenkampen 
kunnen overal ontstaan. 

Concept Aanbevelingen

Layout Symmetrische opbouw

Goede afvoer of opvang van overtollig regenwater

Geen hoge gebouwen

Simpele geometrie met weinig scherpe hoeken

Een hoek gericht in de windrichting

Atrium voor minder zuiging aan geveldelen

Gebouw oriëntatie in oost-west as om blootstelling aan 
de zon te reduceren

Compacte binnenplaats planning voor schaduwwerking 
en om opwarming te voorkomen. 

Lucht circulatie Plaatsing van een luchtkanaal

Opening van onderste verdieping in combinatie met 
een patio voor luchtcirculatie

Openingen onderaan het dak voor ventilatie

Open nok om warme lucht af te voeren

Open ruimte voor bries penetratie maar beschermd 
tegen koude en warme wind

Ruimtes enkel geschakeld en geopend aan twee 
overliggende zijden voor permanente lucht circulatie

Nachtventilatie voor extra comfort

Openingen Openingen geplaatst weg van de loefzijde

Openingen geplaatst weg van externe zuiging

Openingen niet te dicht bij elkaar en niet dicht bij een 
hoek van het gebouw of intersectie van wanden

Openingen niet groter dan noodzakelijk

Verschillende kleine openingen in plaats van een paar 
grote

Een gebalanceerde verdeling van openingen over de 
verschillende gevels

Wering van direct zonlicht in verblijfsruimtes

Openingen afsluitbaar door middel van luiken in geval 
van een orkaan
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Wanden Flexibele wanden op de onderste verdieping die 
wegslaan bij overstromingen

Sterke fixatie met het dak

Zijdelingse ondersteuning van de gevel in lijn met de 
plafondligger

Fixatie van interne wanden op vloer niveau

Fixatie van vloeren met kolommen

Verticale versteviging wanneer twee wanden snijden

Horizontale versteviging door middel van een 
ondersteunende ligger boven op een wand

Dak Geen platte of licht schuine daken

Steile daken van ongeveer 30 graden

Geen overstek groter dan een voetlengte zonder 
constructieve ondersteuning in verband met lokale 
zuiging

Sterke fixatie met de wanden

Dubbeldak om stralingswarmte te weren

Schuin dak voor regenwaterafvoer

Fundering Goede verankering van de fundering tegen opliften

Fixatie van de fundering aan de kolommen en vloer

Fundering die voorkomt dat het gebouw wordt opgetild 
door het grondwater

Gebruik Ruimte om buiten te slapen

Hoge ruimte om warme lucht bovenin te verzamelen

Constructie Kolommen om de onderste verdieping die blijven staan 
onder extreme waterkracht

Symmetrische constructie voor krachtverdeling

Afstand tussen het massacentrum en het 
stijfheidscentrum zo klein mogelijk

Seismische voegen die verschillende bouwonderdelen 
vrij van elkaar laten bewegen

Fixatie van bouwelementen met elkaar
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Afbeelding 34. O v e r z i c h t 
van aanbevelingen met be-
trekking tot de geografische 
omstandigheden van een tro-
pisch savanne klimaat, tropi-
sche stormen, aardbevingen 
en overstromingen. 
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B O U W K U N D I G E
T R A N S F O R M A T I E
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Het doel is het ontwikkelen van een constructie en een specifieke bouwknoop 
die voldoen aan de ontwerp criteria. De ontwerpcriteria zijn geformuleerd 
aan de hand van een beschouwing van de ontwerpcriteria in het onderzoek 
van Cordaid voor de woningen in Haïti en de ontwerpcriteria die gebruikt zijn 
in het proefschrift van Roel Gijsbers. Deze onderzoeken hadden echter een 
afwijkend doel en hebben daardoor andere criteria geformuleerd voor het 
productontwerp. Daarom zijn de criteria voor dit ontwerp aangepast aan de 
specifieke context van deze opgave. 

De ontwerp criteria voor het productontwerp van deze bouwknoop kunnen 
verdeeld worden in zeven categorieën: constructieve, milieutechnische, 
bouwfysische, uitvoeringstechnische, bouwtechnische, gebruikstechnische 
en economische criteria. Hiernaast is het overzicht van deze criteria te zien die 
vervolgens zijn uitgewerkt. Het gaat om kwalitatieve criteria die van belang 
zijn, waaraan tevens kwantitatieve criteria verbonden zijn.

1. Constructieve criteria
De constructieve criteria betreffen de mate waarin de verbinding in staat 
is weerstand te bieden aan omstandigheden die zich mogelijk kunnen 
voordoen op zowel constructief niveau als op gebouw niveau. Dit criterium 
wordt gebruikt om varianten voor het constructief transformatieprincipe, het 
constructieprincipe, de uitvoeringsvolgorde, het constructiemateriaal en het 
productontwerp te waarderen.

- Sterkte en stijfheid
Naar aanleiding van het transformerende programma, de architectonische 
middelen en de geografische context is een gebouw ontworpen met 
een patio in het midden en enkel geschakelde ruimtes daar omheen. De 
stramienrichting en stramienmaat dienen daarom zo gekozen te worden dat 
er zoveel mogelijk indelingsvrijheid in de enkel geschakelde ruimtes mogelijk 
blijft en er dus geen kolommen midden in de ruimtes geplaatst zijn. Daarom 
is ervoor gekozen over de lengte van het gebouw een beukmaat van 3 meter 
te gebruiken en over de breedte van het gebouw een beukmaat van 6 meter. 

Daarnaast betreft het een constructie die in statische toestand stabiel is 
geconstrueerd en waarbij ook tijdens de transformatie de stabiliteit wordt 
gewaarborgd. De constructie dient gedimensioneerd te zijn op eventuele 
verticale uitbreidingen. Hierbij wordt uitgegaan van minimaal twee 
verdiepingen in de hoogte. 

- Aardbevingsbestendigheid
Het is belangrijk dat het gebouw ook in extreme omstandigheden niet bezwijkt. 
Het gebouw moet bestand zijn tegen naschokken of nieuwe aardbevingen. 
Daarvoor is het essentieel dat de gebouwstructuur symmetrisch is om 
krachten evenredig te verdelen.

Er zijn twee constructieve mogelijkheden om in te spelen op orkanen. Het 

5.1 CRITERIA 

Overzicht van ontwerpcriteria:

1. Constructieve criteria
- Sterkte en stijfheid
- Aardbeving bestendigheid
- Orkaanbestendigheid
- Overstromingsbestendigheid
2. Milieutechnische criteria
- Milieubelasting productie
- Milieubelasting transport
- Milieubelasting na gebruik
3. Bouwfysische criteria
- Klimatologisch comfort
- Vochtbestendigheid
- Termietbestendigheid
- Brandbestendigheid
4. Uitvoeringstechnische criteria
- Bouw snelheid
- Hulpmiddelen
- Expertise
5. Bouwtechnische criteria
- Demonteerbaarheid
- Productie
- Transport
- Toegankelijkheid
- Standaardisatie
- Positionering
6. Gebruikstechnische criteria
- Flexibiliteit
- Functionaliteit
- Frequentie van aanpassing
- Stramien afmetingen
- Acceptatie
- Diefstalgevoeligheid
- Uitstraling
- Beheer en onderhoud
7. Economische criteria
- Initiële kosten
- Aanpassingskosten
- Onderhoudskosten
- Lokale bouwmarkt stimulering
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is mogelijk om het gebouw heel zwaar uit te voeren zodat het alle schokken 
kan opnemen en niet zal bezwijken. Het is echter ook mogelijk om zo licht 
mogelijk te bouwen en er voor te zorgen dat alle bewegingen mogelijk zijn 
zonder dat essentiële onderdelen bezwijken. Aangezien het een noodsituatie 
betreft waarbij alle materialen in eerste instantie geïmporteerd moeten 
worden is het van belang dat de constructie zo licht mogelijk is. Tevens is 
het voor de uitvoering gunstig als het gebouw licht is uitgevoerd zodat alle 
onderdelen hanteerbaar zijn. Voor een orkaan is het van belang om licht te 
bouwen en dit resulteert in de keuze voor een lichte bouwmethode. 

De verbindingen dienen scharnierend te zijn. Hierdoor zijn bewegingen 
mogelijk zonder dat de knoop bezwijkt. Daarnaast is er een gevaar voor 
het vermoeien van het materiaal en daartoe is een lage emodulus nodig. 
Vanwege deze lichte bouwmethode is het mogelijk om te kiezen voor een 
type wandopbouw dat in het geval van een aardbeving beschadigd raakt maar 
eenvoudig te herstellen is zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. 

- Orkaanbestendigheid
Het gebouw moet duurzaam zijn en bestand zijn tegen orkanen of tropische 
stormen. Een schuin dak van ongeveer 30 graden is van belang om het 
regenwater af te voeren. Daarnaast is het schuine dak essentieel om de 
krachten op het dak door de wind af te dragen. Om deze reden wordt het 
gebouw zo laag mogelijk gehouden. In verband met de windbelasting moeten 
overstekken geschoord worden of klein gehouden, maximaal 1 voetlengte 
zonder constructieve ondersteuning. Fixaties van dak, vloer, kolommen en 
fundering moeten opliften van gebouwdelen voorkomen. De verbinding met 
de grond moet dusdanig zijn dat genoeg trekkracht kan worden opgenomen. 
Dit kan door voldoende massa te verbinden aan de fundering van de kolom.

- Overstromingsbestendig
Het gebouw moet in geval van een overstroming blijven staan en in staat 
zijn mensen tijdelijk op te vangen. Het is daarbij essentieel dat de wanden 
op de begane grond door de waterdruk openklappen of weggedrukt worden 
en dat de kolomstructuur blijft staan. De kolommen moeten de zijdelingse 
druk kunnen verwerken en de wanden op de begane grond dienen flexibel 
weg te kunnen slaan bij extreme waterdruk. Om te zorgen dat de druk op 
de stabiliteitswanden niet extreem groot wordt is hier eenzelfde type wand 
gewenst die weggedrukt kan worden maar waarvan een kruis gefixeerd blijft.

2. Mileutechnische criteria
Dit betreft de mate waarin de constructie of de verbinding in staat is het 
ecosysteem en de humanitaire gezondheid niet te schaden en de mate waarin 
uitputting van grondstoffen wordt geminimaliseerd. Dit criterium wordt 
gebruikt om tot een materiaalkeuze te komen.

- Milieubelasting productie



98

Bij het productieproces moet gelet worden op een minimaal energieverbruik, 
de eventuele uitputting van materialen en de uitstoot van schadelijke stoffen. 
De gebruikte producten zijn bij voorkeur hernieuwbaar om uitputting tegen 
te gaan.

- Milieubelasting transport
Het gewicht van de initiële constructie moet zo licht mogelijk zijn om het 
energieverbruik voor het transport door de lucht te beperken.

- Milieubelasting na gebruik
De constructie is semipermanent en moet een minimale levensduur hebben 
van minimaal 25 jaar. De afwerking moet een minimale levensduur hebben 
van 5 jaar. De gebruikte producten zijn bij voorkeur recyclebaar om belasting 
van het milieu met betrekking tot reststoffen, energieverbruik en uitputting 
van materialen tegen te gaan. 

3. Bouwfysische criteria
De bouwfysische criteria hebben betrekking op de keuze van de constructie, 
het constructief transformatieprincipe en het constructiemateriaal. 

- Klimatologisch comfort
Het gebouw moet aangenaam zijn in gebruik en klimatologisch comfort 
bieden. Het gebouw moet aangepast zijn aan het tropische savanneklimaat 
in Haïti en comfortabel zijn voor gebruik op langere termijn. Vanwege het 
klimaat in Haïti moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie in het gebouw. 
Isolatie is niet noodzakelijk. Dit resulteert aan de hand van de geografische 
context in een geventileerde patio met enkel geschakelde ruimtes eromheen. 

- Vochtbestendigheid
Daarnaast is het van belang dat het constructie materiaal niet onherstelbaar 
wordt aangetast door een overstroming die tot enkele weken kan duren of 
door de vochtigheid van het tropische savanne klimaat.

- Termietbestendigheid
De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen aantasting door 
termieten.

- Brandbestendigheid
De constructie moet tenminste 60 minuten overeind blijven in geval van een 
interne branduitbraak.

4. Uitvoeringstechnische criteria
De uitvoeringstechnische criteria hebben betrekking op het uitvoeringsgemak, 
en de mate waarin de verbinding het uitvoeringsgemak bevordert, rekening 
houdend met de specifieke omstandigheden direct na een ramp in deze 
specifieke context. Dit criterium wordt gebruikt om de uitvoeringsvolgorde 

en het productontwerp te toetsen.

- Bouw snelheid
De basisstructuur van het gebouw moet binnen 
vier dagen te bouwen zijn. De eerste uitbreiding en 
de tweede uitbreiding mogen een maand in beslag 
nemen. 

- Hulpmiddelen
Het materiaal moet in elkaar te zetten zijn 
zonder ingewikkelde, zware of energie vragende 
hulpmiddelen omdat het gebruik van energie na 
de aardbeving maar ook daarna problematisch 
is in Haïti. Daarnaast moeten de onderdelen te 
dragen zijn door maximaal twee personen.

- Energieverbruik
Bij voorkeur wordt er tijdens de bouw geen 
gebruik gemaakt van elektriciteit. Dit is met 
name noodzakelijk in de noodsituatie zoals die 
zich heeft voorgedaan in Haïti. Daarom kan als 
zekeringsmiddel een bout, bout en moer, deuvel 
of schroef gebruikt worden.

- Expertise
Voor de eenvoud is het belangrijk dat er niet té veel 
onderdelen zijn om verwarring te voorkomen. Bij 
voorkeur geen schroeven omdat deze kwijt kunnen 
raken. In de noodfase zal het gebouw worden 
gebouwd door hulpverleners met kennis van het 
product. In de transitionele fase en permanente 
fase zal de bevolking betrokken worden bij de 
bouw, zonder deze expertise. Het gebouw dient 
daarom intuïtief en logisch in elkaar te zetten te 
zijn. Eventueel met behulp van een handleiding 
met duidelijke foto’s of gekleurde verbindingen ter 
verduidelijking. Uitgangspunt is in elk geval dat zij 
dit kunnen bouwen zonder externe expertise. De 
logica van de verbindingstechniek dient helder te 
zijn.

5. Bouwtechnische criteria
De bouwtechnische criteria hebben alleen 
betrekking op de technische samenstelling van 
het productonwerp. Deze samenstelling moet de 
aanpasbaarheid van het gebouw ondersteunen. 
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Het betreft in dit geval de uitbreidbaarheid van 
het gebouw. Dat is de mogelijkheid om de omvang 
van het gebouw te laten toenemen, zonder 
negatieve consequenties voor de technische 
prestaties van het gebouw. Daarnaast speelt de 
doorbreekbaarheid een rol. Dat is de mogelijkheid 
om een deel van het gebouw te perforeren, te 
openen, met behoud van de hoofdvorm. 

- Demonteerbaarheid
Voor een eenvoudige en snelle montage moeten 
droge, omkeerbare verbindingen worden 
toegepast. Lijm verbindingen in de uitvoering 
zijn dus uitgesloten. De montage en demontage 
moeten logisch zijn en intuïtief uit te voeren. De 
onderdelen die gedemonteerd worden moeten 
opnieuw te gebruiken zijn voor montage in 
hetzelfde gebouw. Bij demontage moeten deze 
onderdelen dan ook niet beschadigen. Daarom 
betreft het bij voorkeur een driedimensionale 
puzzel met zo min mogelijk schroef of 
spijkerverbindingen of losse onderdelen. 

- Productie
De productie van onderdelen mag complexer zijn 
als de bouweenvoud wordt gegarandeerd. Maar 
bij voorkeur bestaat de productie uit simpele 
handelingen.

- Transport
De onderdelen moeten getransporteerd 
kunnen worden in een 40 feet container met de 
binnenmaten: 1201 x 234 x 239 millimeter en een 
deur van: 233 x 228 millimeter. De container moet 
binnen 24 uur ter plaatse kunnen zijn. 

- Toegankelijkheid
Om een aanpassing te kunnen maken moet 
de plaats waar de aanpassing plaatsvindt 
toegankelijk zijn. Daarnaast moeten de 
aanpassingswerkzaamheden zo dicht mogelijk bij 
de verbinding plaatsvinden.

- Standaardisatie
Om een eenvoud in de uitvoering te garanderen is 
het van belang dat alle verbindingen uitwisselbaar 

zijn en er zo min mogelijk verschillende onderdelen op de bouw aanwezig 
zijn. Dit bevordert de eenvoud van de bouwmethode. In de productie van 
de onderdelen is het belangrijk dat deze uitwisselbaarheid gegarandeerd 
kan worden door nauwkeurige maatvoering. Op deze manier worden de 
mogelijkheden voor uitbreiding van het gebouw door het toevoegen van 
modules vergroot. 

- Positionering
Bij de constructieve bouwknoop wordt de ligger op gelijke hoogte 
gepositioneerd zodat vloerdelen uitwisselbaar zijn en er zoveel mogelijk 
interne en uitvoeringstechnische flexibiliteit is. De onderdelen moeten 
onafhankelijk van elkaar gesteld kunnen worden om een goede aansluiting 
te bevorderen.

6. Gebruikstechnische criteria
De factor gebruikstechniek, betreft het gebruiksgemak, en is de mate 
waarin de verbindingen aangenaam zijn in de gebruiksfase van het gebouw 
en op die manier het gebruik van het gebouw over een zo lang mogelijke 
periode stimuleren. Dit criterium wordt gebruikt om een constructief 
transformatieprincipe, constructie principe, uitvoeringsvolgorde en 
constructiemateriaal te selecteren en om varianten voor een productontwerp 
te waarderen. Hierbij hoort een inschatting welke flexibiliteit verwacht wordt 
en met welke regelmaat aanpassingen voor gaan komen. 
 
- Functionaliteit
Het gebouw vormt het eerste begin van een permanente nederzetting. 
De basisstructuur moet demontabel zijn en de mogelijkheid bieden om 
flexibel in te kunnen spelen op het veranderende programma van eisen in 
de transitionele fase. In de noodfase moet het mogelijk zijn voor gewonden 
om hulp te vinden op begane grondniveau. Ook in de permanente fase moet 
het mogelijk blijven om ingrijpende transformaties te verwezenlijken en in te 
spelen op veranderende behoeften of inzichten. Een dergelijke transformatie 
is altijd zinvol wanneer het voordelen biedt aan de gebruiker. Daarvoor is de 
functieneutraliteit van het gebouw van belang, de mate waarin het gebouw 
van functie kan veranderen zonder dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de 
gebouworganisatie of voor bouwtechnische structuur. Een overcapaciteit van 
de constructie en een ruimtelijke overmaat is dan ondersteunend. Indien het 
gebouw een gelijke vloerhoogte heeft worden ruimtes uitwisselbaar.

- Flexibiliteit
Het betreft hier een indelingsflexibiliteit, een inrichtingsflexibiliteit, een 
verkavelingsflexibiliteit en een volumeflexibiliteit. De indelingsflexibiliteit 
is de mate waarin de vormen en afmetingen van ruimtes te wijzigen zijn 
door een gebruiksgroep. Dit betekent bijvoorbeeld de aanpasbaarheid van 
de klaslokalen, de marktplaatsen en de kamers van het vrouwenhuis. De 
inrichtingsflexibiliteit is de mate waarin de indeling te wijzigen is zonder dat 
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dit gevolgen heeft voor de vorm en afmetingen van de ruimte. Het geheel 
dient dan ook met minimale stabiliteitswanden stabiel te blijven om zo het 
eventueel verwijderen van een normale tussenwand mogelijk te maken. Ook 
moeten de verdiepingshoogtes en afmetingen toereikend zijn en moet er een 
goed transport mogelijk zijn voor inrichtingselementen naar alle ruimtes. 

De verkavelingsflexibiliteit betreft de mate waarin het percentage van 
de gebruiksruimte binnen het gebouw te wijzigen is en onderlinge 
gebruiksrechten opnieuw kunnen worden afgewogen. Hierdoor zou 
bijvoorbeeld de speelruimte van de school kunnen groeien ten kosten van de 
marktruimte of zou de ruimte van de school kunnen wijzigen in relatie tot de 
ruimtes van het vrouwenhuis. 

Dan is er nog de volumeflexibiliteit. Dit is de mate waarin het gebouwvolume 
in grootte kan toenemen of afnemen door het toevoegen of verwijderen van 
gebouwdelen. Het gaat dan om het construeren van een nieuwe verdieping 
of het verbreden van het gebouw op begane grond niveau. Deze uitbreiding 
zal plaatsvinden bij de behoefte om extra functies onder te brengen in het 
gebouw. Naar verwachting zal dit eens per jaar gebeuren. Daarnaast is het 
mogelijk dat een segment van het gebouw geopend wordt door vloerdelen 
te verwijderen. Wat zorgt voor extra verticale relaties en lichtinval op de 
verdieping eronder. Deze aanpassing zal naar verwachting eens in de vier jaar 
gewenst zijn wanneer de breedte van het gebouw de lichtinval gaat beperken. 

- Acceptatie
Voor het gebouw moeten materialen en bouwmethoden gebruikt worden 
die geaccepteerd zijn door de lokale gebruikers. Ze moeten ermee willen 
bouwen en het gebouw ook gaan gebruiken. Uit het interview met onder 
andere Cordaid blijkt dat puin na de aardbeving niet werd geaccepteerd als 
bouwmateriaal. 

- Diefstalgevoeligheid
De keuze van materialen, bouwmethoden en het productontwerp moet 
dusdanig zijn dat het ontmoedigend werkt voor potentiële dieven. Met name 
in Haïti is dit een aandachtspunt vanwege de schrijnende armoede. 

- Uitstraling
Het gebouw moet gemakkelijk te herkennen zijn als een noodhospitaal in de 
noodfase. Het gebouw krijgt een centrale plek in het vluchtelingenkamp. Een 
van de doelen van het gebouw is de gebruikers een gevoel van bescherming 
en vrijheid te geven. Daartoe moet het gebouw een ordenend element zijn in 
de mogelijk chaotische situatie en daartoe is een heldere structuur gewenst. 

- Beheer en onderhoud
Omdat het gebouw bedoeld is voor semipermanent gebruik moeten 
onderdelen lokaal verkrijgbaar zijn en gemakkelijk te vervangen zijn. 
Met zo min mogelijk handelingen, in een zo kort mogelijk tijdsbestek, 

dient een eventuele aanpassing gemaakt te 
worden. Droge, demontabele en omkeerbare 
verbindingstechnieken hebben daarom de 
voorkeur. Een aanpassing moet gemaakt kunnen 
worden in maximaal 5 werkdagen, zonder 
tussenkomst van gespecialiseerde partijen van 
buiten Haïti. De materialen voor de productie 
van de onderdelen dienen dan ook afkomstig 
te zijn van Haïti of de Dominicaanse Republiek. 
Ook de productie van deze onderdelen moet 
plaats kunnen vinden in Haïti met minimaal 
elektriciteitsverbruik en schaarse hulpmiddelen. 
Op deze manier kunnen reparaties en vervanging 
van onderdelen lokaal uitgevoerd worden. 

Het beheer van het gebouw moet zoveel mogelijk 
in handen blijven van de gebruikers. Daartoe moet 
een coöperatie van marktverkopers opgericht 
worden die gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
draagt voor de veiligheid en toegankelijkheid. De 
organisatoren van de school spelen een rol in het 
beheer van de binnenruimte in samenspraak met 
de organisatoren van het vrouwenhuis.

7. Economische criteria
De economische criteria, hebben betrekking op 
het winstoogmerk, en betreffen de mate waarin de 
verdeling van de eventuele winst zoveel mogelijk 
ten goede gaat komen aan de lokale economie. 
Haïti verkeert in een wederopbouwfase na een 
ramp. Het is een economisch instabiel land en 
te typeren als het armste land op het westelijk 
halfrond, afhankelijk van economische steun. In 
Haïti zijn veel ongeschoolden aanwezig die op zoek 
zijn naar werk. Het is daarom belangrijk voor de 
wederopbouw dat de bouweconomie die op gang 
komt na de aardbeving een impuls kan vormen voor 
de lokale economie. Dit criterium wordt gebruikt 
voor de toetsing van het constructiemateriaal en 
het productontwerp. 
 
- Initiële kosten
De totale kosten van de bouw zijn vergelijkbaar 
met de totale kosten van een tijdelijke constructie 
voor een gemeenschap na een ramp, gedeeld 
door het aantal keren dat het normaal hergebruikt 
zou worden bij een andere ramp, plus een 
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1. Constructieve criteria

2. Milieutechnische criteria

3. Bouwfysische criteria

4. Uitvoeringstechnische criteria

5. Bouwtechnische criteria

6. Gebruikstechnische criteria

7. Economische criteria

transitionele school in de noodhulp, plus de kosten van een marktgebouw 
en een vrouwenhuis, vanwege de rollen die dit gebouwontwerp in zich 
draagt. De totale kosten van dit gemeenschapsgebouw zijn opgebouwd uit 
materiaalkosten, fabricage, transport, afwerking en montage. 

- Aanpassingskosten
Aanpassingskosten keren vaker terug tijdens de levensloop van het gebouw. 
Door het ontwikkelen van een goede verbinding, met zo min mogelijk 
materiaalgebruik, materiaalverlies en arbeidsuren, kunnen de kosten hiervan 
beperkt worden.

- Onderhoudskosten
De onderhoudskosten keren eveneens terug tijdens de levensloop van het 
gebouw. Om deze kosten te beperken moet een goede selectie plaatsvinden 
van materiaal, constructie en verbinding.

- Lokale bouwmarkt stimulering
Bij de bouw moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van lokale 
krachten om zo de lokale bouweconomie te stimuleren en bij te dragen aan 
de wederopbouw van het land. De onderdelen van het gebouw moeten zoveel 
mogelijk lokaal geproduceerd worden om de lokale markt te stimuleren. Ook 
het verwerken en bewerken moet lokaal kunnen plaatsvinden. De gekozen 
bouwmethode dient aan te sluiten bij de beschikbare bouwkennis in Haïti.



102



103

5.2 CONSTRUCTIEF
TRANSFORMATIEPRINCIPE

Vanwege de gekozen transformatie strategie is het van belang om te zoeken 
naar een basis die snel opgezet kan worden direct na de ramp en die eveneens 
kan worden uitgebreid in de fase daarna. Een aantal criteria die in paragraaf 
5.1 geformuleerd is wordt hier gebruikt voor het beoordelen van varianten; 
constructieve criteria, bouwfysische criteria, uitvoeringstechnische criteria 
en gebruiktechnische criteria. Hieruit komt een aantal uitgangspunten naar 
voren. 

Uitgangspunten
- De primaire constructie dient in eerste instantie als een opvang van mensen 
die gewond zijn geraakt door de aardbeving. Daarom is het belangrijk dat het 
gebouw toegankelijk is voor minder validen. 
- De toevoeging van een dubbel dak voor thermisch comfort in de secundaire 
constructie.
- Een gunstige geometrie in geval van orkanen 
- Een schuin dak en regenwaterafvoer.
- Een symmetrische geometrie in geval van aardbevingen.
- Een omsloten binnenruimte in de secundaire constructie voor bescherming 
en veiligheid.
- Een patio voor thermisch comfort.
- Wering van direct zonlicht in alle ruimtes.
- Een kleine footprint van de primaire constructie. 
- Regenwater opvang.

Varianten
Gedurende het onderzoek zijn verschillende varianten ontwikkeld die een 
basis kunnen vormen voor een constructief transformatieprincipe. Deze 
varianten zijn te zien in [Afbeelding 36]. In rood is de primaire constructie 
aangegeven en in groen de secundaire constructie. Daarin is een verschil te 
zien in een inbreiding of een uitbreiding. De varianten zijn beoordeeld aan de  
hand van de hiervoor genoemde uitgangspunten. 

Constructief transformatieprincipe
Uiteindelijk zijn de uitgangspunten verenigd in de onderste variant en is er 
gekozen voor een afwijkende variant onder aan de  pagina hiernaast. Deze 
variant heeft in eerste instantie een kleine footprint. Dit maakt het gemakkelijk 
om de basis van het gebouw neer te zetten. Het gebouw opent zich daarna 
in de breedte en in de hoogte. Dit is voordelig omdat de fundering die in 
eerste instantie belast wordt in tweede instantie niet de verdiepingen hoeft te 
dragen. Een ander voordeel is dat de initiële constructie op de begane grond 
gelegen is en daardoor zeer toegankelijk is.  Daarnaast is het mogelijk om door 
het gebouw later in de hoogte uit te breiden de open markt te plaatsen onder 
de 1e verdieping en zo in deze buitenruimte te weren van direct zonlicht. Bij 
dit systeem is ervan uitgegaan dat de balken en liggers van het eerste systeem 
los te koppelen zijn tot een tweede systeem. Het is belangrijk dat er kwaliteit 
wordt toegevoegd aan de initiële constructie en dat gebeurt hier door het 
vormen van een patio die bescherming biedt en comfort.

Afbeelding 35. O v e r z i c h t 
van varianten van transforma-
tieprincipes met onderaan de 
gekozen variant.
Afbeelding 36. Schets licht-
inval + Architectonisch sche-
ma binnen-buiten
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5.3 CONSTRUCTIEPRINCIPE

Het constructieprincipe is ontwikkeld aan de hand van een redelijk definitieve 
variant van het ontwerp. In dit ontwerp is reeds het transformerende 
programma van eisen, de architectonische middelen en de geografische 
context en het transformatie principe meegenomen. Aan de hand hiervan is 
gezocht naar een constructie waarin de principes van dit ontwerp overeind 
blijven. De ontwikkelde varianten zijn getoetst op de gebruikstechnische  
criteria en de constructieve criteria zoals geformuleerd in paragraaf 5.1. 

Gebruikstechnische criteria
De gebruikstechnische criteria die van belang zijn voor het constructieprincipe 
zijn de flexibiliteit en de functionaliteit. Allereerst is het belangrijk dat het 
eindproduct flexibel ingezet kan worden in een vergelijkbare situatie. Daartoe 
moet de constructie inspelen op wijzigingen in het programma van eisen. Er 
is gezocht naar een constructief model met zoveel mogelijk indelingsvrijheid. 

Voor de stabiliteit is het stramien van 3 bij 6 zo neergelegd dat de ruimtes 
op de bovengelegen verdiepingen zoveel mogelijk vrij indeelbaar zijn 
omdat de kolommen wegvallen in de wanden. In een vroege variant van de 
constructiemaquette in [Afbeelding 39] is te zien dat het stramien geplaatst 
was in de lengterichting. Door het stramien 90 graden te draaien naar de 
breedte richting komen er meer kolommen in de lange gevel wat tot gevolg 
heeft dat er geen kolommen meer midden in de ruimte staan. 

Constructieve criteria
Van de constructieve criteria speelt de mechanisch statische stabiliteit de 
grootste rol in de afweging van varianten. De stabiliteitswanden dienen 
gunstig gesitueerd te worden op plekken die, gekeken naar de achtergrond 
van het ontwerp, gesloten kunnen worden. Voor de stabiliteit is gekeken naar 
verschillende constructieve systemen. In [Afbeelding 39] is te zien wat voor 
afwegingen gemaakt zijn. De varianten lopen uiteen van één of meerdere 
stabiele kernen, een volledig geschoord systeem, tot portalen in de patio. 

Constructieprincipe
Uiteindelijk is een systeem gekozen waar de stabiliteit verkregen wordt 
door het vormen van enkele stabiliteitsverbanden in de wanden van de patio 
vanwege de flexibiliteit die het oplevert. De stabiliteit wordt verkregen door 
in elk verticaal vlak van de patio een stabiliteitsverband te vormen. De rest 
van het gebouw bestaat uit een houtskeletbouw constructie die scharnierend 
verbonden is aan de stabiliteitswanden. Deze stabiliteitsverbanden zijn niet 
geplaatst over de hele breedte van de patiowand maar nemen slechts enkele 
stramienbreedten in beslag waardoor de rest van de patiowanden een open 
karakter houden. Daarnaast zijn deze verbanden strategisch gesitueerd 
afgestemd op de functies die om een zekere mate van geslotenheid vragen. 

4e Stabiliteitsverband
In principe zijn er drie stabiliteitsverbanden noodzakelijk, in drie richtingen die 

Afbeelding 37. V a r i a n t e n 
van constructieprincipes
Afbeelding 38. Versprining 
in het stabiliteitsverband ten 
behoeve van de indeling van 
het gebouw. 



106

elkaar niet in een punt snijden. Echter vanwege de extreme omstandigheden 
die zich in Haïti voordoen, en vanwege de grootte van het gebouw met 
eventuele uitbreidingen, wordt een 4e verband toegevoegd. Het bezwijken 
van een stabiliteitsverband heeft zo geen cruciale gevolgen. 

Afwijkende vorm van de stabiliteitsverbanden
In dit stabiliteitsverband zit een verspringing, wat in doorsnede een 
gestoelde vorm oplevert, omdat de indeling van het gebouw daarom 
vraagt. Deze verspringing heeft tot gevolg dat een externe kracht op het 
horizontale vlak van deze stoelvorm  rotatie veroorzaakt die in het vlak 
moet worden opgenomen en overgebracht naar de verder gelegen verticale 
stabiliteitswanden. Vanwege deze rotatie is het noodzakelijk het gehele 
horizontale gedeelte dat de vier stabiliteitsverbanden verbindt stijf te maken. 
In het ontwerp past dit stijve horizontale gedeelte uitstekend, omdat hier een 
overdekt loopgebied gesitueerd is rondom de patio op de 1e verdieping zoals 
te zien is in[Afbeelding 40].

Fases in stabiliteit
Omdat het gebouw transformeert in fases is het van belang dat de stabiliteit 
gedurende de gehele transformatie gewaarborgd blijft. Daarom zijn de 
wanden van de initiële constructie permanent en vormt dit ook de basis van 
de secundaire constructie. In de initiële constructie is het binnenste gedeelte 
scharnierend verbonden aan de stabiliteitswanden en in de secundaire 
constructie is het buitenste gedeelte scharnierend verbonden aan de 
stabiliteitswanden. 

Overkapping
De vorm van de patio komt voort uit de indeling van het gebouw, het 
thermische comfort en de lichtinval. In de doorsnede is te zien dat de 
buitenruimte die ontstaat overdekt moet worden voor neerslag. Deze 
overdekking kan gevormd worden door een kolom die de overkapping 
ondersteunt of een schoring van de overkapping. Er is gekozen om de 
overkapping te schoren vanwege de kolom lengte die nodig zou zijn om de 
overkapping te ondersteunen.

Afbeelding 39. Vroege va-
riant van de constructiema-
quette.
Afbeelding 40. Constructie-
maquette met de stramien-
richting in de lengte.
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Sterkte en stijfheid

Beton Staal Hout Bamboe Baksteen Puin

Stormbestendigheid

Aardbevingstendigheid

Productie 

Transport

Vochtbestendigheid

Brandbestendigheid

Snelheid

 C
on

st
ru

ct
ie

Mi
lie

ub
ela

sti
ng

Hulpmiddelen

G
e

b
r
u

i
k

E
c

o
n

o
m

ie

Na gebruik

Termietbestendigheid

Energieverbruik

Uitstekend Goed Gemiddeld Matig Onvoldoende

Dit schema is gebaseerd op de speci�eke omstandigheden van een noodhulpgebouw 
bedoeld voor de stedelijke situatie van Port-Au-Prince
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5.4 CONSTRUCTIE MATERIAAL

Afbeelding 41. O v e r z i c h t 
van de vergelijking van con-
structiematerialen op basis 
van bestendigheid, duur-
zaamheid, uitvoering, gebruik 
en winst. 
145. Puin is stenen rommel 
die overblijft als een gebouw 
wordt afgebroken of instort.
146. Informatie over het 
onderzoek is direct aan mij 
verstrekt door Michiel Mollen 
van Cordaid.

Los van het transformatieprincipe en het constructieprincipe is onderzocht 
wat voor constructiemateriaal het meest geschikt zou zijn in deze specifieke 
context. Deze constructiematerialen zijn vergeleken aan de hand van criteria die 
voor deze opgave van belang zijn zoals gesteld in paragraaf 5.1: constructieve, 
bouwfysische, milieutechnische, uitvoeringstechnische, gebruikstechnische 
en economische criteria. Allereerst worden de geselecteerde materialen 
toegelicht die in aanmerking komen voor deze constructie. Vervolgens wordt 
de vergelijking toegelicht en het gekozen materiaal gespecificeerd.

Materiaalalternatieven
Voor de constructie worden enkele materiaalalternatieven vergeleken. Beton 
en hout werden reeds voor de aardbeving gebruikt in Haïti. Puin is ontstaan 
na de aardbeving en is daarom de moeite waard om te overwegen als 
bouwmateriaal.189 Bamboe dat bruikbaar is voor bouwdoeleinden groeide 
voor de aardbeving niet in Haïti maar vanwege de relatief lage kosten, 
het gewicht en de eenvoudige bewerking is het een mogelijk alternatief. 
Daarnaast is baksteen, ons Nederlandse traditionele bouwmateriaal, het 
overwegen waard vanwege het gedrag in aardbevingsomstandigheden en 
staal vanwege de snelle montagemogelijkheden direct na een ramp.

Materiaalvergelijking
Het overzicht van de materiaalvergelijking is te zien in [Afbeelding 41].  In 
het schema is geen weging toegekend aan de criteria. De materialen zijn 
beoordeeld met uitstekend, goed, gemiddeld, matig of slecht. Ieder aspect is 
onderzocht op de geformuleerde criteria. Aan de hand van de vergelijking kan 
worden geconcludeerd dat sommige materiaaleigenschappen erg ongunstig 
zijn voor deze specifieke situatie. 

- Puin
De doorslaggevende factor om niet voor puin te kiezen is dat de Haïtianen niet 
accepteren om te wonen in een woning die uit de brokstukken van woningen  
van  dierbaren, die zijn overladen, is opgebouwd. Verder scoort puin redelijk 
goed en zou het kunnen fungeren als funderingsmateriaal. 

- Baksteen
Baksteen  is simpelweg te zwaar om in een noodsituatie te transporteren 
naar het gebied. Eventuele secundaire lokale verwerking is mogelijk maar de 
bouwsnelheid blijft relatief laag en de lokale bevolking is niet gewend met dit 
materiaal te werken. Daarnaast is in dit klimaat geen zware schil noodzakelijk 
voor warmteopslag. De voorkeur wordt gegeven aan een lichte constructie 
die ventileert.

- Bamboe
Omdat het één van de doelen is om een eerste aanzet te maken voor een 
permanent gebouw, dat bestand is tegen allerlei omstandigheden, blijkt 
bamboe laag te scoren op bestendigheid. Er zijn bouwkundige oplossingen 
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te vinden voor deze problemen maar als constructiemateriaal is het niet 
erg geschikt. Bamboe heeft  overwegend een goede beoordeling op andere 
factoren en kan wellicht gebruikt worden als afwerkingsmateriaal. Het 
zou interessant zijn om na de ramp te starten met het lokaal verbouwen 
van bamboe. Bamboe kan binnen twee jaar uitgroeien tot een bruikbaar 
bouwmateriaal. Het is een materiaal dat erg snel groeit en het is daarom voor de 
uitbreiding te gebruiken. Uit het proefschrift van Guillermo González-Beltrán 
blijkt dat bamboe uitstekend constructief te gebruiken is voor wandpanelen 
mits zorgvuldig bevestigd. Hij heeft dit onderzocht in een situatie met 
aardbevingen, overstromingen en orkanen. Vanwege de ondervindingen in 
dit onderzoek en de uitgangspunten om de lokale economie te stimuleren zal 
bamboe gebruikt worden als vervanger van al het plaatmateriaal. 

- Staal
Staal is interessant vanwege de snelle montage en de lange levensduur maar 
levert geen winst op voor de lokale economie. Het is niet lokaal te produceren 
en te delven om het op langere termijn te gaan gebruiken en er zijn weinig 
mogelijkheden om lokaal aanpassingen te maken door de afwezigheid van 
expertise en gespecialiseerd materieel. Daarnaast is de productie van staal 
niet duurzaam vanwege de grote hoeveelheid energie die nodig is en de 
schadelijke uitstoot van stoffen bij de productie. Het is voor de noodfase 
wel een geschikt materiaal vanwege de bouwsnelheid. Het gebruik van staal 
wordt daarom alleen indien noodzakelijk toegepast in deze situatie.

- Beton
Beton scoort voornamelijk slecht op duurzaamheid.  Het maken van beton 
heeft een grote impact op het milieu,  het is een zeer bestendig materiaal 
wanneer het juist wordt toegepast. De meeste gebouwen die door de 
aardbeving zijn ingestort waren van beton, de hoeveelheid cement in het 
beton was té gering. Dat ging ten koste van de stevigheid. 

- Composiet
Het gebruik van een composiet, zoals ontwikkeld door NSPS, gemaakt van 
vlas is het overwegen waard. Het vlas is lokaal te verbouwen en te verlijmen 
met een kunsthars en eenvoudige apparatuur. Daarnaast zijn de technische 
eigenschappen vergelijkbaar met staal. De kosten zijn echter op dit moment 
nog dermate hoog dat het momenteel niet aantrekkelijk is voor deze context. 

- Hout
Geen van deze materialen kan tippen aan de beoordeling van hout als 
constructiemateriaal. Hout scoort redelijk goed op bestendigheid, als beste 
op duurzaamheid en uitvoering, als één van de beste op gebruik en goed 
op kostprijs. winst. Hout is brandbaar maar bezwijkt minder snel dan staal. 
Slechts het oppervlakte verkoolt en voorkomt verdere aantasting van de 
constructie. Het gevaar van bezwijken van de constructie is daardoor relatief 
klein. 
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Materiaalkeuze
Uit de materiaalvergelijking is geen eenduidige 
keuze te maken aangezien er geen weegfactoren 
verbonden zijn aan de criteria. Uit een beschouwing 
van de materiaalvergelijking wordt gekozen voor 
hout als constructiemateriaal. De eigenschappen 
van dit materiaal zijn hier opgesomd.

Voordelen:
- Flexibel in gebruik
- Montagebouw
- Snelle bouwtijd, weersonafhankelijk
- Milieu vriendelijk
- Licht van gewicht
- Relatief brandveilig
- Goede thermische eigenschappen
- Grote overspanningen mogelijk
- Eenvoudige materiaalkeuze

Nadelen:
- Onderhoudsgevoelig, afhankelijk van plaatsing en detaillering en oppervlakte 
behandeling, lage thermische massa bij lichte gevel & dakpanelen.
- Brandbaar
- Slechte geluidsisolatie

Houtkeuze
Er zijn verschillende soorten hout met uiteenlopende eigenschappen. Daarom 
zijn voor de keuze van een houtsoort randvoorwaarden opgesteld. 

Randvoorwaarden:
- Risicoklasse: 2 - 3
- Duurzaamheidklasse: I - III 
- Vindplaats: Centraal Amerika
- Prijs: laag - gemiddeld
- Levensduur: 10-15 jaar
- Bewerking: eenvoudig
-Toepassing: beschermde constructie en houtskeletbouw

Al snel levert dit ook tropische hardhout soorten op. Tropisch hardhout 
is zwaarder dan ander hout maar ook duurzamer. Het kan onbehandeld 
toegepast worden en heeft een hoge druk en treksterkte. Een groot nadeel is 
echter dat tropisch hardhout ter discussie staat vanwege de kap van tropisch 
regenwoud. Vanuit het oogpunt van duurzaam beheer van tropische bossen is 
het van belang goed te onderzoeken of het hout juist wordt gekapt. 

Een beschouwing van houtsoorten leverde een aantal houtsoorten op uit 
Midden-Amerika: Massarandura, Jatoba, Purperhart, Mahonie, Pitchpine, 
Eiken, Ipé en Essenhout. Uiteindelijk zijn er op basis van de toepassing 
3 soorten overgebleven: Pitchpine, Eiken en Ipé. Een vergelijking van 
het gewicht, de elasticiteitsmodules, de duurzaamheidsklasse en de 
bewerkbaarheid resulteerde in de keuze voor wit Amerikaans Eiken als meest 
geschikt constructiemateriaal. Dit is een overzicht van de eigenschappen van 
wit Amerikaans Eiken:
- Gewicht: 740 kg/m3
- Elasticiteitsmodulus: 12200N/mm2
- Duurzaamheidsklasse: II - II
- Toepassing: geschikt voor onbeschermde buitenconstructies
- Bewerking: goed

147. González-Beltran, G. 
2003
148. Houtdatabase en 
Woodforum
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Afbeelding 42. Fasering van 
het gebouw
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5.5 UITVOERINGSVOLGORDE

Fasering
Aangezien het gebouw in fases wordt gebouwd 
is het van belang om de fasering vorm te 
geven. Aandachtspunten bij het maken van een 
uitvoeringsvolgorde volgen uit de criteria uit 
paragraaf 5.1. Het gaat hier om de constructieve, 
bouwfysische, uitvoeringstechnische en 
gebruikstechnische criteria. Bij de vormgeving van 
deze fasering is het van belang dat het gebouw te 
allen tijde deels gebruikt moet kunnen worden. 
Ook de veiligheid van de constructie moet 
gewaarborgd blijven. Het is wenselijk dat de hoogte 
waarop gebouwd wordt zo eenvoudig mogelijk te 
gebruiken is en dat onderdelen uitwisselbaar zijn. 
Zo is er bijvoorbeeld in de uitvoering voor gezorgd 
dat de staanders van de dakspanten even lang zijn 
als de verdiepingskolom.

Fase 1: Het funderen en construeren van de 
noodopvang.
- Uitzetten van een stramien
- Stellen van fundering voor kolommen
- Plaatsen van de kolommen
- Plaatsen van de stabiliteitswanden
- Plaatsen van de liggers
- Plaatsen van de dakspanten
- Plaatsen van de dakbeplating
- Plaatsen van afschermingen
- Plaatsen van sanitair

Fase 2: Uitbreiding van de oppervlakte en toevoeging van een patio. 
- Uitzetten van een stramien
- Stellen van fundering voor kolommen
- Storten van een werkvloer
- Plaatsen van de kolommen
- Plaatsen van de liggers
- Plaatsen van dakspanten op de kopse kant van de uitbreiding
- Plaatsen van dakbeplating op de kopse kant van de uitbreiding
- Loskoppelen van de dakbeplating uit fase 1
- Loskoppelen van de dakspanten  uit fase 1
- Terugplaatsen van de dakspanten in de uitbreiding
- Terugplaatsen van de dakbeplating
- Verplaatsen van de kolommen in de patio
- Plaatsen liggers in de patio
- Plaatsen van de twee trappen
- Plaatsen van de vaste vloerdelen op de 1e verdieping
- Plaatsen van een reling aan het vaste vloerdeel.
- Storten van een werkvloer in de patio

Fase 3: Toevoegen van een verdieping in delen
- Plaatsen van een deel van de vloer op de 1e verdieping
- Loskoppelen van een deel van de dakbeplating
- Loskoppelen van een deel van de dakspanten
- Plaatsen van een deel van de vloer op de 1e verdieping
- Plaatsen van een deel van de kolommen op de 1e verdieping
- Plaatsen van een deel van de stabiliteitswanden op de 1e verdieping
- Plaatsen van liggers op de 1e verdieping
- Terugplaatsen van de dakspanten
- Plaatsen van de dakbeplating
- Plaatsen van gevel op de 1e verdieping

Fase 4: Toevoegen van een tweede verdieping
- Plaatsen van de twee trappen
- Plaatsen van een gedeelte van de vloer op de 2e verdieping
- Loskoppelen van de dakbeplating
- Loskoppelen van de dakspanten
- Plaatsen van het overgebleven gedeelte van de vloer op de 2e verdieping
- Plaatsen van kolommen op de 2e verdieping
- Plaatsen van stabiliteitswanden op de 2e verdieping
- Plaatsen van liggers op de 2e verdieping
- Terugplaatsen van de dakspanten
- Plaatsen van de dakbeplating
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Additionele uitbreiding
De strategie van dit ontwerp rust op het principe dat het gebouw mee 
transformeert aan de hand van de behoeftes van de gebruikers. Daarom 
moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het 
constructieve systeem. 

Bij verdere uitbreiding van de grondoppervlakte dienen extra 
stabiliteitswanden te worden toegevoegd. Bij de wens om een segment toe 
te voegen speelt de geometrie een rol in verband met aardbevingen. Dit 
segment moet los gestabiliseerd worden. 

Verdere uitbreiding in de hoogte is mogelijk en dient bepaald te worden aan 
de hand van het gewicht waarop de onderconstructie  is gedimensioneerd. 
Daarnaast heeft de constructie een grens voor uitbreiding van de 
grondoppervlakte door de stabiliteitswanden. Bij vergaande groei moet 
het stabiliteitssysteem nogmaals herhaald worden. Dit kan door dezelfde 
gestoelde stabiliteitsverbanden of door verticale stabiliteitsverbanden. 

Fase 5a: Uitbreiding van de grondoppervlakte
- Uitzetten van een stramien
- Stellen van fundering voor kolommen
- Storten van een werkvloer
- Plaatsen van de kolommen
- Plaatsen van de liggers
- Toevoegen van dakspanten
- Toevoegen van dakbeplating

Fase 5b: Toevoegen van een verdieping op de uitbreiding
- Plaatsen van een gedeelte van de vloer op de 2e verdieping
- Loskoppelen van de dakbeplating
- Loskoppelen van de dakspanten
- Plaatsen van het overgebleven gedeelte van de vloer op de 1e verdieping
- Plaatsen van kolommen op de 1e verdieping
- Plaatsen van liggers op de 1e verdieping
- Terugplaatsen van de dakspanten
- Plaatsen van de dakbeplating
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5.6 PRODUCT ONTWERP

Constructieve knoop
Nadat alternatieven voor de constructie zijn onderzocht wordt nu gezocht 
naar een productontwerp op knoopniveau. Verschillende aspecten van 
dit gebouw zijn interessant om te onderzoeken voor het ontwerp van een 
bouwproduct. In dit geval zal de constructieve knoop onderzocht worden 
waar twee vrije kolommen vier liggers ontmoeten die een vloer dragen. Het 
onderzoeken van deze knoop is relevant voor een succesvolle realisatie van 
deze noodhulpstrategie waarbij de werking van het transformatieprincipe 
essentieel is. Het gestelde ontwerpdoel is het ontwikkelen van een bouwknoop 
die voldoet aan de ontwerpcriteria beschreven in paragraaf 5.1: constructieve, 
bouwfysische, milieutechnische, uitvoeringstechnische, bouwtechnische, 
gebruikstechnische en economische criteria. 

Methodologie
Om een constructieve knoop analytisch en systematisch te ontwikkelen, 
waarin alle randvoorwaarden die van invloed zijn op deze knoop zijn 
meegenomen, wordt gebruik gemaakt van een morfologische analyse 
ontwikkeld door Zwicky.149 Met behulp van een morfologische kaart kunnen 
alle mogelijke oplossingen voor een complex technisch ontwerpprobleem 
gevonden worden. Daartoe worden alle deelfuncties in kaart gebracht 
waaraan het ontwerp moet voldoen en deze worden opgesplitst in losse, 
zo onafhankelijk mogelijke parameters. In dit geval zijn de parameters de 
deelfuncties waaruit het productontwerp bestaat. Er worden varianten 
van deze deelfuncties gegenereerd. Aan deze varianten wordt een waarde 
toegekend aan de hand van een beoordelingssysteem op basis van de criteria 
zoals gesteld in paragraaf 5.1. Tot slot worden varianten met een hoge waarde 
gecombineerd tot volwaardige oplossingsvarianten voor het productontwerp. 
Uiteindelijk worden deze oplossingsvarianten vergeleken en wordt de meest 
optimale variant verder technisch uitgewerkt. 

De aanpak van de morfologische analyse is daarom als volgt:150

1. Probleemformulering
2. Identificatie van de deelfuncties
3. Samenstelling van de morfologische kaart met daarin alle varianten van 
deelfuncties
4. Evaluatie van varianten van deeloplossingen in relatie tot de gestelde 
criteria
5. Ontwikkeling van oplossingsvarianten met deelfuncties met een goede 
beoordeling op basis van de criteria
5. Vergelijking van oplossingsvarianten en selectie en vertaling naar de 
praktijk door middel van een technische uitwerking

De probleemformulering waarin gevraagd wordt in stap 1 is voorafgaand 
aan de methodologie die reeds behandeld is. Tevens zijn in dit onderzoek 
reeds criteria genoemd voor het productontwerp in paragraaf 5.1. De andere 
stappen zullen worden toegelicht in de volgende paragraven.

149. Zwicky, 1966
150. Zwicky, 1966; Ritchey, 
2006)
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5.7 DEELFUNCTIES

Om de meest optimale constructieve knoop te ontwerpen wordt de knoop 
opgedeeld in deelfuncties waarvoor onafhankelijk varianten orden ontwikkeld. 
Door een waardering toe te kennen aan deze varianten van deelfuncties kan 
een optimale constructieve knoop samengesteld worden met varianten van 
deelfuncties met een hoge waardering. Hieronder zijn de deelfuncties te 
zien waarin deze constructieve knoop is opgedeeld. In paragraaf 5.9 zijn de 
varianten van deze deelfuncties te zien. 

Deelfuncties
Constructieve onderdelen
 A1 Kolom
 A2 Ligger
Verwevenheid van bouwdelen
 B1 Opbouw van koppeling van ligger en kolom
 B2 Verbindingstechniek kolomkop
 B3 Verbindingstechniek liggereinde
 B4 Ontkoppeling van de verbinding
Hulpconstructie
 C1 Stabilisering van kolom
 C2 Hulpconstructie voor ligger plaatsing
Transformatie
 D1 Verwijderen van een ligger
 D2Toevoegen van een ligger
 Bouwmethodologie
 E1 Horizontaal stellen
 E2 Verticaal stellen
 E3 Wijze van positioneren
 E4 Referentiepunten

Afbeelding 43. V o o r b e e l d 
van de bouwknoop
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Afbeelding 44. Vo o r b e e l d 
van een rangorde-
scorematrix ingevuld door 1 
van de experts.

Rangorde-scorematrix ingevuld door Eefje Hendriks bij paarsgewijs vergelijken van toetsingscriteria en bepaling van weegfactor.

Eefje Hendriks is afstuderend student architectuur en bouwtechniek.

Rangordematrix

Paarsgewijs vergelijken; score 1 geeft aan dat aspect A in de rij meer 

van belang is dan aspect B in kolom. Dit betekent dat de omgekeerde 

relatie met aspect B in de rij en aspect A in de kolom automatisch de 

waarde 0 krijgt, met als betekenis dat B minder van belang dan A 

Er zijn in totaal 22 aspecten, bij optelling zijn er per kolom: ‘totaal’ 

maxiaal 21 punten te behalen per aspect.
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Tijdsduur plaatsing kolom 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6

Tijdsduur plaatsing ligger 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6

Tijdsduur transformatie 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Manuren 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Gewicht van de hulpconstructie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gewicht van de onderdelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Energieverbruik van gereedschap 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 15

Beleving logica van uitvoeringsvolgorde 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 16

Benodigde kennis van bouwmethode 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 12

Benodigde constructieve kennis 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19

Benodigde materiaalkennis 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 12

Afmetingen van bouwdelen 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

Eenvoud van verbindingstechniek 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 15

Aantal losse onderdelen 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8

Scharnierende werking van de verbinding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Toegankelijkheid van de verbindingen en elementen 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 14

Zwaarte van de aanpassing op omliggende constructie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17

Complexiteit van productie van het onderdeel 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Standarisatie en uitwisselbaarheid van de verbinding en elementen 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10

Initiele kosten 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 8

Aanpassingskosten 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 12

Onderhoudskosten 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14
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5.8 TOETSINGSCRITERIA 

Aan de hand van de criteria genoemd in paragraaf 
5.1 zijn toetsingscriteria gedestileerd waarop de 
bouwkundige knoop zal worden getoetst. Deze 
toetsingscriteria zijn afgeleid uit de criteria die 
betrekking hebben op de uitvoeringstechnische 
criteria, de gebruikstechnische criteria en de 
economische criteria. Er is gezocht naar een 
formulering van toetsingscriteria die geen overlap 
vertonen.

Weegfactor van de toetsingscriteria
Om de waarde van deze toetsingscriteria te 
bepalen is een rangorde-scorematrix opgesteld 
waarin de criteria paarsgewijs worden vergeleken. 
Dit schema is ingevuld door drie verschillende 
experts, de resultaten zijn vergeleken en de 
gevonden verschillen zijn bediscussieerd. Deze 
schema’s zijn te vinden in de Appendix. Een 
voorbeeld van één van de rangorde-scorematrices 
is te zien in [Afbeelding 44]. De experts waren 
een afstudeerder Constructief Ontwerpen, 
een afstudeerder Uitvoeringstechniek en een 
afstudeerder Architectuur en Bouwtechniek. Aan 
de hand van een vergelijking van de rangorde-
score is een nieuwe rangorde bepaald. In deze 
vergelijking blijkt dat de expertise duidelijk terug te 
zien is in de scores. Zo had de uitvoeringstechnicus 
extra aandacht voor uitvoeringstechnische 
aspecten en de constructeur acht de kosten 
maatgevend. De uiteindelijke rangorde is bepaald 
door de drie rangordes te vergelijken.  Door  de 
rangordes op te tellen en rangordes die meer dan 
10 posities uiteen liggen te interpreteren is een 
vierde rangorde gevormd. Aan de hand van deze 
rangorde en aan de hand van de hoogte van de 
eerder bepaalde rangordes is een weegfactor 
toegekend in een schaal van 1 tot 4, waarbij 4 
de meest zwaarwegende criteria betreft. Deze 
werkwijze is te zien in de Appendix. Het overzicht 
van de toegekende weegfactoren is hieronder te 
zien. 

Weegfactor 4: 
Benodigde constructieve kennis
Beleving van de logica van de uitvoeringsvolgorde
Eenvoud van de verbindingstechniek

Weegfactor 3:
Benodigde kennis van de bouwmethode
Onderhoudskosten
Toegankelijkheid van de verbindingen en elementen
Aanpassingskosten

Weegfactor 2:
Benodigde materiaalkennis
Gewicht van de onderdelen
Zwaarte van de aanpassing op de omliggende constructie
Standaardisatie en uitwisselbaarheid van de verbinding en elementen
Initïele kosten
Complexiteit van productie van het onderdeel
Afmetingen van bouwdelen
Aantal losse onderdelen

Weegfactor 1:
Manuren 
Tijdsduur plaatsing kolom
Tijdsduur transformatie
Tijdsduur plaatsing ligger
Energiegebruik van gereedschap
Scharnierende werking van de verbinding
Gewicht van de hulpconstructie

In de toegekende weegfactoren is te zien dat de constructieve veiligheid  
en de logica van het bouwproces het zwaarst wegen. Opmerkelijk is dat de 
onderhoudskosten en aanpassingskosten zwaarder wegen dan de initïele 
kosten, in verband met het mogelijk maken van toekomstige transformaties. 

Gebruik van de toetsingscriteria
De toetsingscriteria worden gebruikt om varianten van deelfuncties een 
waarde toe te kennen. Dit gebeurt door aan de kwalitatieve toetsingscriteria 
een kwaltitatieve waarde te verbinden zoals te zien is in de Appendix. 
Een variant van een deelfunctie krijgt een waarde door de weegfactor te 
vermenigvuldigen met de kwalitatieve waarde die van toepassing is. Door 
varianten van deelfuncties een waarde toe te kennen kan een optimale knoop 
worden samengesteld. De toegekende kwalitatieve waarden aan de varianten 
van deelfuncties zijn te zien in de morfologische kaart in paragraaf 5.10.
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Morfologisch overzicht van deeloplossingen en handelingswijzen inclusief waardering op basis van toetsingscriteria

Morfologisch

overzicht

Varianten (score op basis van toetsingscriteria)

1 2 3 4 5

A1 Kolom Vierkante doorsnede I-profiel samengesteld Dubbele rechthoek 

gekoppeld in het midden

Dubbele rechthoek 

gekoppeld aan de kop

Vierkant samengesteld

12 12 14 8 4

A2 Ligger Rechthoekige doorsnede I-profiel samengesteld Rechthoek samengesteld I-profiel samengesteld Dubbele rechthoek 

samengesteld

8 18 22 20 10

B1 Opbouw van 

koppeling 

van ligger en 

kolom

Ligger direct aan de kolom, 

kolom direct op de kolom.

Ligger direct aan ligger, 

kolom direct op de kolom.

Koppelstuk voor ligger aan 

kolom, kolom direct op 

kolom

Ligger direct aan ligger,

kolom direct aan ligger.

Ligger direct aan kolom, 

koppelstuk voor kolom op 

kolom.

21 32 14 8 14

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

5.9 MORFOLOGISCHE KAART 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32
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inklappen
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Slopen
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Aantal hulp 
constructies
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Verwijderen 

kolom
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overzicht
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B2
Koppeling   

Kop
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Morfologisch

overzicht

Varianten (score op basis van toetsingscriteria)

1 2 3 4 5

B2 Verbings-

techniek 

kolomkop

Schroef verbinding Deuvel verbinding Pen-gat verbinding met 

zekering
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15 40 61 55 49

B3 Verbindings-
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verbinding
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88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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Varianten (score op basis van toetsingscriteria)

6 7 8 9 10 11

Koppelplaat Klik verbinding met zekering Klem verbinding Zwaluwstaart verbinding Lip verbinding

34 17 21 14 32

Koppelplaat Klik verbinding met zekering Klem verbinding Zwaluwstaartverbinding Lip verbinding Spantbeen

34 17 21 14 32 39

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht
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 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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Varianten (score op basis van toetsingscriteria)

6 7 8 9 10 11

Katrol Kraan Gesegmenteerde opbouw Ladder

22 4 7 19

Kolomafstand  vergroten Ligger scharnieren Ligger einde inkorten Slopen

29 29 34 20

Kolomafstand verkleinen Ligger scharnieren Ligger einde verlengen

29 29 34

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad
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Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
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1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48
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Morfologisch

overzicht

Varianten (score op basis van toetsingscriteria)

1 2 3 4 5

E2 Verticaal 

stellen

Boutverbinding Stelblokjes Stelprofiel Slobgaten Gedwongen positie

9 8 7 15 13

E3 Wijze van 

positioneren

Getrapt Ongetrapt

12 6

E4 Referentie-

punten

Gestelde aanslagen Punten van naburige 

constructie

Nastelbare aanslagen

40 6 26

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)
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5.10OPLOSSINGSVARIANTEN

Aan de hand van de morfologische kaart zijn varianten ontwikkeld. Het maken 
van varianten zorgde voor een aanvulling van de morfologische kaart. Deze 
wisselwerking zorgt voor een optimalisering van alle afwegingen. Door deze 
systematiek wordt alles zorgvuldig afgewogen. 

Beoordeling van deelfuncties
De varianten van deelfuncties van het productontwerp zijn beoordeeld aan de 
hand van de toetsingscriteria en dit levert een score op voor de afzonderlijke 
varianten. Opmerkelijk in deze beoordeling is dat enkel toetsingscriteria toch 
niet relevant blijken te zijn voor de beoordeling van afzonderlijke deelfuncties. 
Zo hebben de criteria onderhoudskosten en aanpassingskosten, ondanks 
de hoge weegfactor, een klein aandeel in de beoordeling van deelfuncties. 
Daarnaast blijkt ook het criterium zwaarte van de aanpassing op de 
omliggende constructie weinig bruikbaar voor de beoordeling.  De zorgvuldige 
beschouwing van deelfuncties heeft daarentegen een toegevoegde waarde 
voor het eindproduct en zorgt voor een weloverwogen keuze. 

Ontwikkeling van varianten
Door combinaties te maken van deelfuncties ontstaan verschillende 
varianten. Aan deze varianten kan een score worden toegekend aan de hand 
van de toetsingscriteria. Op de volgende pagina’s zijn de varianten te zien. 

Totaalscores van de oplossingsvarianten
Variant 1: 451
Variant 2: 405
Variant 3: 387
Variant 4: 439
Variant 5: 425
Variant 6: 447
Variant 7: 478

Verklaring van de scores
De scores lopen sterk uiteen. Het is duidelijk dat de soort verbinding zwaar 
weegt in de beoordeling. Soms is het type verbinding dat in de variant 
gebruikt wordt echter niet overduidelijk zoals bijvoorbeeld in variant 3, een 
klem verbinding of een pen-gat verbinding. De typering heeft grote gevolgen 
voor de score. De score geeft een indicatie van de richting waarin de oplossing 
gezocht kan worden. Echter iedere variant heeft mogelijkheden om door 
enkele aanpassingen hoger te scoren. 

Aan de hand van de totaalscores wordt duidelijk dat variant 7 het meest 
geschikte product oplevert. Daarnaast heeft deze oplossing veel potentie en 
blijkt het uiterst geschikt te zijn om daadwerkelijk te gebruiken. Deze variant 
is daarom verder doorontwikkeld. 
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Variant 1
De kolommen bestaan uit een kern met twee zijflenzen waartussen de balken worden geplaatst. De bovengelegen 
balk heeft een langere kern die weer tussen de flenzen van de onderliggende kolom valt. Zoals te zien is in de 
afbeelding hiernaast zijn bij deze variant spijkers of schroeven nodig. 
+ Eenvoud en logica van de uitvoering
+ Eenvoud van productie van de onderdelen
+ Horizontale stelmogelijkheden
- Toevoeging 3e en 4e ligger in de andere richting
- Omkeerbaarheid van de verbindingstechniek van het liggereinde

A1 Kolom A2 Liggers B1 Opbouw van koppeling 

van ligger en kolom

B2 Verbindingstechniek 

kolomkop

B3 Verbindingstechniek 

liggereinde

I-profiel samengesteld I-profiel samengesteld Ligger direct aan ligger, 

kolom direct op de kolom.

Pen-gat verbinding met 

zekering

Pen-gat verbinding met 

zekering

B4 Ontkoppeling van de 

verbinding

C1 Stabilisering van kolom C2 Type hulpconstructie voor 

ligger plaatsing

D1 Verwijderen van een 

ligger

D2 Toevoegen van een ligger

(De)monteren van elementen Schoen Ladder Optillen Laten zakken

E1 Horizontaal stellen E2 Vertikaal stellen E3 Positioneerpunten E4Referentiepunten TOTAALSCORE

Gedwongen positie Bout verbinding Getrapt Gestelde aanslagen 451

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
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Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom
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Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen
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Afbeelding 45. Ontworpen 
varianten van verbindingen. 
Van boven naar onder respec-
tievelijk variant 1, 2 en 3. 
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Variant 2
De tweede variant zorgt ervoor dat balken op een gelijke hoogte geplaatst kunnen worden. De balken schuiven 
naar beneden langs de kolom en worden gestopt door een horizontaal geplaatst stopstuk. De gebruikte 
zwaluwstaartverbinding is echter niet zeer eenvoudig te produceren. Voor het maken van een samengestelde 
kolom zoals in het ontwerp hiernaast te zien is, is een ingewikkelde frees methode nodig. Daarnaast is het voor 
de montage belangrijk dat de balk aan twee zijden gelijktijdig naar beneden zakt en dit vereist precisie in de 
uitvoering.
+ Eenvoud en logica van de uitvoering
+ Getrapt verticaal stellen
+ Geen koppelstuk noodzakelijk voor liggerverbinding
+ Pen- gat verbinding voor kolomverbinding
- Complexe productie van kolom en liggereinde
- Complexe montage
- Belasting van het hout loodrecht op de nerf

A1 Kolom A2 Liggers B1 Opbouw van koppeling 

van ligger en kolom

B2 Verbindingstechniek 

kolomkop

B3 Verbindingstechniek 

liggereinde

Kokerprofiel samengesteld Rechthoekige doorsnede Ligger direct aan ligger, 

kolom direct op de kolom.

Pen-gat verbinding met 

zekering

Zwaluwstaart verbinding

B4 Ontkoppeling van de 

verbinding

C1 Stabilisering van kolom C2 Type hulpconstructie voor 

ligger plaatsing

D1 Verwijderen van een 

ligger

D2 Toevoegen van een ligger

(De)monteren van elementen Schoen Ladder Optillen Laten zakken

E1 Horizontaal stellen E2 Vertikaal stellen E3 Positioneerpunten E4Referentiepunten TOTAALSCORE

Gedwongen positie Stelblokjes Getrapt Gestelde aanslagen 405

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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Variant 3
De balk wordt in de ligger gehangen. Daarna wordt de balk van bovenaf aan de buitenzijde ingeklemd met een 
stelblokje boven de balk dat met een pen wordt bevestigd aan de kolom. Het systeem  is op een intuïtieve wijze in 
elkaar te zetten en is in een later stadium demontabel zonder de bovengelegen kolom te verwijderen. De kolom is 
te produceren door deze samen te stellen uit 8 delen waarvan vier delen een afgeschuind einde hebben. 
+ Eenvoud en logica van uitvoering
+ Eenvoudige (de)montage
- Verbinding van kolomelementen op elkaar
- Belasting van het hout loodrecht op de nerf
- Fixatie met een klemmend stelblokje kwetsbaar

A1 Kolom A2 Liggers B1 Opbouw van koppeling 

van ligger en kolom

B2 Verbindingstechniek 

kolomkop

B3 Verbindingstechniek 

liggereinde

Kokerprofiel samengesteld Rechthoekige doorsnede Ligger direct aan ligger, 

kolom direct op de kolom.

Pen-gat verbinding met 

zekering

Klem

B4 Ontkoppeling van de 

verbinding

C1 Stabilisering van kolom C2 Type hulpconstructie voor 

ligger plaatsing

D1 Verwijderen van een 

ligger

D2 Toevoegen van een ligger

(De)monteren van elementen Schoen Ladder Optillen Laten zakken

E1 Horizontaal stellen E2 Vertikaal stellen E3 Positioneerpunten E4Referentiepunten TOTAALSCORE

Gedwongen positie Stelblokjes Ongetrapt Gestelde aanslagen 387

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32
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van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)
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Variant 4
Deze variant werkt met stelblokjes boven en onder de balk waardoor de ligger verticaal te stellen is. De fixatie 
gebeurt door een afgeschuinde vorm van de ligger of een bout verbinding. De kolom is hol en is verbonden door 
een stelblok aan de bovenzijde van de balk, wat een pen-gat verbinding vormt met de bovengelegen kolom. 
+ Gewicht van de kolom
+ Verticaal verstelbaar
+ Eenvoudige productie
- Dubbele verbinding van ligger, stelblokje en bout
- Complexe productie van kolom
- Groot aantal elementen

A1 Kolom A2 Liggers B1 Opbouw van koppeling 

van ligger en kolom

B2 Verbindingstechniek 

kolomkop

B3 Verbindingstechniek 

liggereinde

Kokerprofiel samengesteld Rechthoekige doorsnede Ligger direct aan ligger, 

kolom direct op de kolom.

Pen-gat verbinding met 

zekering

Pen-gat verbinding met 

zekering

B4 Ontkoppeling van de 

verbinding

C1 Stabilisering van kolom C2 Type hulpconstructie voor 

ligger plaatsing

D1 Verwijderen van een 

ligger

D2 Toevoegen van een ligger

(De)monteren van elementen

E1 Horizontaal stellen E2 Vertikaal stellen E3 Positioneerpunten E4Referentiepunten TOTAALSCORE

Gedwongen positie Stelblokjes Ongetrapt Gestelde aanslagen 439

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering
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Verankering

Lip verbinding
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(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
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C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet
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tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder
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Bout verbinding
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verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 
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Pen-Gat + 
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Chemische 
Verankering

Lip verbinding
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Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
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Verankering

Lip verbinding
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(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)
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Variant 5
Deze variant maakt gebruik van een koppelstuk met een deuvel verbinding die verbonden is aan het einde van de 
kolom. Op dit koppelstuk worden de liggers geplaatst en daarboven de kolom. 
+ Scharnierende werking van de knoop
+ Eenvoud en logica van uitvoering
+ Verschillende kolomtypes mogelijk
- Gevaar van beschadiging van koppelstuk of liggereinde (zou fataal zijn)
- Kwetsbaar gat op het liggereinde bij de verbinding
- Complexe productie van stalen koppelstuk

A1 Kolom A2 Liggers B1 Opbouw van koppeling 

van ligger en kolom

B2 Verbindingstechniek 

kolomkop

B3 Verbindingstechniek 

liggereinde

Vierkante doorsnede Rechthoekige doorsnede Koppelstuk voor kolom aan 

kolom, koppelstuk voor 

ligger aan ligger.

Deuvel verbinding Pen-gat verbinding met 

zekering

B4 Ontkoppeling van de 

verbinding

C1 Stabilisering van kolom C2 Type hulpconstructie voor 

ligger plaatsing

D1 Verwijderen van een 

ligger

D2 Toevoegen van een ligger

(De)monteren van elementen

E1 Horizontaal stellen E2 Vertikaal stellen E3 Positioneerpunten E4Referentiepunten TOTAALSCORE

Slobgaten Stelblokjes Ongetrapt Gestelde aanslagen 425

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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Variant 6
De balk wordt in de ligger gehangen bovenop een koppelstuk en gefixeerd met een boutverbinding. Het 
koppelstuk is geplaatst tussen vier staanders. Om te voorkomen dat deze staanders snel knikken wordt in het 
midden een stabilisatie toegepast. 
+ Eenvoud en logica van uitvoering
+ Eenvoudige (de)montage
+ Lichte kolom
- Knikgevaar van de kolom
- Complexe productie van de kolom
- Verbinding van kolomelementen op elkaar
- Belasting van het hout loodrecht op de nerf

A1 Kolom A2 Liggers B1 Opbouw van koppeling 

van ligger en kolom

B2 Verbindingstechniek 

kolomkop

B3 Verbindingstechniek 

liggereinde

Vierkant samengesteld met 

inkepingen

Rechthoekige doorsnede Koppelstuk voor kolom aan 

kolom, koppelstuk voor 

ligger aan ligger.

Pen-gat verbinding met 

zekering

Pen-gat verbinding met 

zekering

B4 Ontkoppeling van de 

verbinding

C1 Stabilisering van kolom C2 Type hulpconstructie voor 

ligger plaatsing

D1 Verwijderen van een 

ligger

D2 Toevoegen van een ligger

(De)monteren van elementen Schoen Ladder Optillen Laten zakken

E1 Horizontaal stellen E2 Vertikaal stellen E3 Positioneerpunten E4Referentiepunten TOTAALSCORE

Gedwongen positie Stelblokjes Ongetrapt Gestelde aanslagen 447

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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Directe
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direct onder
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Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding
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Klik verbinding 
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Pen-Gat + 
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B3
Koppeling 

Voet
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inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
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vrij/dicht 
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C1
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Voet
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kolom
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overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom
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Koppeling   

Kop
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verbinding
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Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
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beide zijden 
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scharnieren
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inklappen
Ligger afstand 

vergroten
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Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen
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Aantal hulp 
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C3
Verwijderen 

kolom

B4
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vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31
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verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding
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Klik verbinding 
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Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering
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Bout verbinding
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verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering
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Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
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Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 
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Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
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C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4
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vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
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Trekken
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Transport 
wagentje
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kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

Mechanisch 
(handmatig)

Mechanisch 
(machinaal)

Hydraulisch Pneumatisch

26 40 25 29

Vervangen Tillen Duwen Trekken
Duwen/ 
Trekken

46 48 58 58 57

Rails
Externe Wielen 

op kolom
Interne Wielen Tandwielen Hand 

Transport 
wagentje

M.b.v. Hulpcon-
structie

Lier Kraan

72 70 78 70 72 68 79 74 44

Ligger afstand 
verkleinen

Kop vergroten Voet vergroten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

uitklappen
Ligger afstand 

verkleinen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
In elkaar zetten

88 97 97 96 89 82 107 76

Slobgaten
Gedwongen 

positie
Gaten

75 63 66

Bout verbinding Stelblokjes

80 53

Getrapt Ongetrapt

81 73

Gestelde 
aanslagen

Punten van 
naburige 

constructie

Nastelbare 
aanslagen

86 62 66

F2
Positioneer-

punten

F3
Referentie-

punten

F1.1
Stellen 

Horizontaal

F1 .2
Stellen 

Vertikaal

D2

Verplaatsen 
kolom 

(handeling)

E1
terugplaatsen 

kolom

C4

Spanningsvrij 
maken / op 

spanning 
brengen

D1

Verplaatsen 
kolom 

(processtap)

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop
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Variant 7
De balk wordt in de ligger gehangen bovenop een steunpunt dat bevestigd is aan de houten kolom en gefixeerd 
met een boutverbinding. De kolom bestaat uit vier staanders die verbonden zijn met een staander in het midden 
middels plaatmateriaal. De fixatie van liggers en spanten geschiedt door een boutverbinding door de staanders 
en ligger heen.
+ Eenvoud en logica van uitvoering
+ Eenvoudige (de)montage
+ Lichte kolom
+ Veel verbindingsmogelijkheden door open kolomstructuur
+ Mogelijke verbinding van wanden en ligger tussen twee delen van de kolom.
- Redelijk complexe productie van de kolom
- Verbinding van kolomelementen op elkaar
- Belasting van het hout loodrecht op de nerf

A1 Kolom A2 Liggers B1 Opbouw van koppeling 

van ligger en kolom

B2 Verbindingstechniek 

kolomkop

B3 Verbindingstechniek 

liggereinde

Vierkant samengesteld met 

inkepingen

Rechthoekige doorsnede Koppelstuk voor kolom aan 

kolom, koppelstuk voor 

ligger aan ligger.

Pen-gat verbinding met 

zekering

Pen-gat verbinding met 

zekering

B4 Ontkoppeling van de 

verbinding

C1 Stabilisering van kolom C2 Type hulpconstructie voor 

ligger plaatsing

D1 Verwijderen van een 

ligger

D2 Toevoegen van een ligger

(De)monteren van elementen Schoen Ladder Optillen Laten zakken

E1 Horizontaal stellen E2 Vertikaal stellen E3 Positioneerpunten E4Referentiepunten TOTAALSCORE

Gedwongen positie Boutverbinding Ongetrapt Gestelde aanslagen 478

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

1 zijde dubbel   
1 zijde enkel

Geen 

46 40 40 38 38 42 44 44 48

Ligger afstand 
vergroten

Kop inkorten Voet inkorten
Kolom 

scharnieren
Kolom 

inklappen
Ligger afstand 

vergroten
Slopen

Verwijderen/ 
inkorten 

koppeling
Uit elkaar halen

88 97 97 96 89 82 53 107 76

C2
Aantal hulp 
constructies

C3
Verwijderen 

kolom

B4

Constructie 
vrij/dicht 

maken

C1
Type hulp-
constructie 

B3
Koppeling 

Voet

A2 Liggers

B1

Verbinding 
tussen ligger-

kolom

Morfologisch 
overzicht

 Varianten (+score o.b.v. toetsingscriteria) 

A1 Kolom

B2
Koppeling   

Kop

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HEA(B/M) Koker Koker Samengesteld
46 26 37 23

HEA(B/M) THQ NSQ TBB SFB IFB

35 32 21 20 40 38

Directe
enkel boven-

onder 
enkel boven enkel onder

dubbel onder 
boven

enkel boven 
dubbel onder

dubbel boven 
enkele onder

dubbel boven 
direct onder

direct boven 
dubbel onder

35 31 34 36 26 28 26 29 31

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

Bout verbinding
Draai 

verbinding
Klem verbinding

Nagel 
verbinding

Las verbinding Lijm verbinding
Klik verbinding 

+ zekering
Schroefdraad

Pen-Gat + 
Zekering

Chemische 
Verankering

Lip verbinding

102 77 65 47 26 30 91 81 87 34 32

(De)monteren 
van elementen

Slopen van 
elementen

Aantasten van 
elementen

113 31 68

 Stempel(s) 
onafhankelijk 

plaatsen

Externe kolom 
(vervangen)

Stempel(s) op 
vaste plek in 

systeem
39 52 41

beide zijden 
enkel

1 zijde enkel 1 zijde enkel 1 zijde dubbel 1 zijde dubbel
beide zijden 

dubbel
1 zijde dubbel   
1 zijde enkel
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Afbeelding 46. Fragmenten 
van het definitieve product 
ontwerp
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5.11 DEFINITIEF PRODUCT 
ONTWERP

Er wordt extra aandacht besteed aan de nadelen die de voorlopige variant heeft. Zo is de productie van de kolom redelijk 
complex. Echter er wordt besloten hier niets aan te veranderen omdat de complexiteit van de kolom de uitvoering aanzienlijk 
vereenvoudigd.
De gekozen variant is nader onderzocht op een aantal punten. Allereerst is gekeken naar de dimensionering van de kolom. 
Hiertoe is een berekening uitgevoerd. Daarna is opnieuw gekeken naar de mogelijke opbouw van de kolom. Uiteindelijk is  een 
inschatting gemaakt van hoe de krachten die loodrecht op de vezel rusten het beste afgedragen kunnen worden. De uiteindelijke 
verwerking van dit bouwtechnische onderzoek is terug te zien in de details. 

Dimensionering kolom
Voor de dimensionering van de kolom  is het van belang dat de krachten afgedragen worden naar de fundering. Voorafgaand 
daaraan is een bepaling nodigvan  de krachten die op een kolom rusten. Aan de hand van het Bouwkunde Tabellenboek en Nen 
6702, is een berekening gemaakt van deze krachten. Vanwege de complexiteit is de vervorming door windbelasting hierin niet 
meegenomen. Om de belastingen te bepalen van deze uitwisselbare kolom is uitgegaan van een kolom waar de permanente 
belasting maximaall is. Dit is de kolom op de begane grond waarop twee verdiepingen rusten en een dakconstructie.

De belasting bestaat uit:
- Permanente belasting
 - Eigen gewicht van de constructies:
 2 Verdiepingen:
 2x 1/2lange ligger: 2x 1/2 x 5 kN/m3 (zacht loofhout) x (0.35 x 0.12 x 6) = 1.26 kN
 4x 1/2 korte ligger: 4x 1/2 x 5 kN/m3 (zacht loofhout) x (0.35 x 0.12 x 3) = 1.26 kN
 4x 1/4 vloer: 4x 0,3 kN/m2 x (1.5 x 3m)= 5.4 kN
 3x kolom: 3x 5 kN/m3 (zacht loofhout)  x (0.2 x 0.2 x 4) = 2.4 kN
 Dak:
 1x dakspant: 5 kN/m3 (zacht loofhout) x (0.35 x 0.12 x (6.9+0.4+0.4))= 1.61 kN
 1x 1/2lange ligger: 2x 1/2 x 5 kN/m3 (zacht loofhout) x (0.35 x 0.12 x 6) = 1.26 kN
 2x 1/2 korte ligger: 2x 1/2 x 5 kN/m3 (zacht loofhout) x (0.35 x 0.12 x 3) =0.63 kN
 2x 1/2 dakdeel: 2x 1/2 x 0.25 kN/m2(vezelversterkt cement golfplaat  incl. bevestiging en gordingen) x (1.5 x 4) = 1.5 kN
 Totaal permanent:  15.32 kN
 
- Veranderlijke belasting
 Personen en materialen extreem school: Prep = 2.5 kN/m2 --> 2.5 x (1.5 x 3) x 4 = 45 kN
 Personen en materialen momentaan school: Prepx ψ(0.5) = 1.25 kN/m2  --> 1.25 x (1.5x3) x4) = 22.5 kN
 Winddruk: Prep = Cdim x Cindex x ρw  = 0.91 x  0.4 x 0.66 kN/m2(orkaan) x (1.5 x 3.85) = 1.39 kN
 Totaal veranderlijk: 68.88 kN

Uiterste grenstoestand:
 qrep:Veiligheidsklasse 3
 qrep= 1.2 x Permanente belasting + 1.5 x Veranderlijke belasting = 1.2 x 15.32 + 1.5 x 68.88 = 121.7 kN

De kolom moet deze belasting kunnen dragen. Daarvoor geldt:
F= totale belasting = 121.7 kN
N = Kracht die het hout kan verwerken bij druk.
N≥ F
N = Fc;0;rep(druksterkte gezaagd hout, Emodulus 12200 N/mm2) x A = 24 N/mm2  x A ≥ F
A = 5070.05 mm2 = 72 x 72 mm 

De doorsnede van de kolom moet dus minimaal 72 bij 72 mm zijn. Echter aan de hand van de vuistregel voor knik is bepaald 
dat de kolom minimaal 200 bij 200 moet zijn. Het totale oppervlakte van de kolom is om die reden minimaal 0.04m2
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Kolomopbouw 
Voor de kolomopbouw zijn verschillende varianten afgewogen. 

- Variant 1
Middenstuk: 200 x 200 (i.v.m. kniklengte)
Staanders: 150 x 150

- Variant 2
Middenstuk: 80 x 80 (i.v.m. berekening)
Staanders: 80 x 80

- Variant 3
Middenstuk: 70 x 120 (i.v.m. breedte ligger)
Staanders: 70 x 70

- Variant 4
Middenstuk: 120 x 120 ( i.v.m. breedte ligger)
Staanders: 120 x 120

Uiteindelijk is voor variant 4 gekozen omdat hier de liggers goed aansluiten 
precies tussen de staanders. Daarnaast is door het vierkante middenstuk de 
kolom goed uitwisselbaar. Het middenstuk, dat de krachten voornamelijk 
afdraagt, is berekend op uitbreidingen in de toekomst. 

Krachten loodrecht op de vezel
De ligger wordt bevestigd door middel van een bout verbinding door twee 
staanders heen. Door het gewicht van de ligger en de krachten die op de 
ligger werken ontstaat er een kracht loodrecht op de vezel op de plek waar 
de boutverbinding zit. Deze kracht kan splijten van de staander veroorzaken.

Om deze kracht zo klein mogelijk te houden en splijten te voorkomen is het 
mogelijk om de staander voor te boren en met een houten pen loodrecht op 
de vezelrichting de verbinding te versterken. Daarnaast is het mogelijk om 
meerdere bouten aan te brengen en zo de trek kracht te verspreiden. Ook is 
het wenselijk dat de staander zo breed mogelijk is. 

Afbeelding 47. Fragmenten 
van het definitieve product 
ontwerp
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6.1 VARIANTEN

In het ontwerpproces is aan de hand van het onderzoek gezocht naar een 
manier om de randvoorwaarden te combineren. Daarbij is gekeken naar een 
manier om het programma op een functionele manier onder te brengen in een 
ontwerp in drie fases. Tevens is aandacht uitgegaan naar het scheppen van 
een plek die een gevoel vrijheid en bescherming in zich kan dragen. Ook het 
belang van de geografische randvoorwaarden is van grote invloed geweest 
op het ontwerpproces.  De keuze voor een bepaalde transformatiemethode 
en het constructiemateriaal (hout) hebben ook een belangrijk onderdeel 
gevormd van dit proces. 

Hier zijn enkele van de vele varianten te zien. De varianten links zijn gebaseerd 
op het scheppen van een beschermd gevoeld door het gebruik van een 
beschermende schil van hout. De orde en ritme van het gebruik van het hout 
zorgen voor een afbakening van de tussenzone. De variant hieronder geeft aan 
hoe een schakeling van ruimtes kan leiden tot een beschermde binnenruimte 
met een gunstig binnenklimaat.

Afbeelding 48. V a r i a n t e n 
voor een beschermende schil 
door middel van een houten 
schil die een tussengebied 
markeert.
Afbeelding 49. Variant van 
een geschakelde structuur 
met een aangenaam binnen-
klimaat.
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Deze variant gaat uit van een omsloten beschermde binnenplaats met slechts 
één ingang. Deze optie zou een logische keuze kunnen zijn, echter deze ingang 
zorgt nog niet voor een veilige binnenruimte omdat deze bewaakt moet 
worden. De ruimte zou op een natuurlijke manier ontoegankelijk moeten zijn 
voor doelgroepen die daar niet thuishoren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van een bouwfysisch schema waarin de ventilatie is geoptimaliseerd door 
middel van een tropendak en  zorgvuldig geplaatste openingen. De veranda is 
terug te zien in bijna alle huizen in Haiti. Veel activiteiten vinden plaats in deze 
buitenruimte. Echter de grote overstek vormt een probleem bij orkanen en 
de overstek zorgt voor een relatief donkere binnenruimte. Er wordt een beeld 
geschetst van de manier waarop de bouw zijn plek vindt in een tentenkamp. 

Afbeelding 50. Variant van 
een beschermde binnenplaats 
met een variant van een ge-
ventileerd binnenklimaat in de 
situatie van een tentenkamp.
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Naar aanleiding van methoden die Jan Gehl gebruikt in zijn werk is onderzocht 
op welke wijze een beschermd gevoel gecreëerd kan worden door contacten 
te leggen en te verbreken.195 Uiteindelijk heeft dit in samenspraak met de 
theorie van Hertzberger geresulteerd in een nieuwe conceptschets voor 
de binnenruimte met een trap die een natuurlijke overgang vormt naar 
hogergelegen functies.196 Op deze manier ontstaat een besloten binnenruimte 
waar men zicht heeft op anderen in het gebouw en waar men tevens over de 
omgeving kan uitkijken.. 

Afbeelding 51. V a r i a n t e n 
van mogelijkheden tot het leg-
gen en verbreken van contac-
ten en een schets en maquette 
van de binnenruimte waar het 
gevoel van gemeenschappe-
lijkheid wordt versterkt.
151. Gehl, J. 1987
152. Hertzberger, H. 1982
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Een onderzoek naar gevelvarianten leverde inzicht in de mogelijkheden. 
Daarnaast is er een stap gemaakt in het ontwikkelen van een frame dat 
zich in de hoogte uitbreidt. Dit onderzoek leverde een globale indeling van 
functies op. De binnenstraat die ontstaat kan een drempelgebied vormen 
zoals Hertzberger beschrijft in zijn theorie en tevens een gebied waar zicht 
op elkaar verbondenheid geeft en sociale controle.194 Bij dit ontwerp is ervan 
uitgegaan dat het voordelig is als een zijde hoger is om op die manier een 
luwte te creëren aan de binnenzijde. Later bleek dit echter niet voordelig 
wanneer de wind draait en windsterktes toenemen. 

Afbeelding 52. G e v e l v a r i -
anten en de ontwikkeling van 
een bouwsysteem dat groeit 
in de hoogte en in functies. 
153. Hertzberger, H. 1999
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Markt

Markt

Speelplaats

Binnenplaats

KlaslokaalKlaslokaalKlaslokaal

Klaslokaal Klaslokaal Klaslokaal Klaslokaal

Klaslokaal

slaap

Keuken

Vrouwenhuis

Vrouwenhuis

Keuken
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6.2 VOORLOPIG GEBOUW 
ONTWERP

Afbeelding 53. 3D weergave 
van de opeenstapeling van 
verdiepingen. 
Afbeelding 54. Plattegron-
den van het eindstadium met 
een open begane grond met 
een markt, daarboven de 
school en helemaal bovenin 
het vrouwenhuis. Dit voorlo-
pige ontwerp is later verder 
architectonisch en bouwtech-
nisch verfijnd.
Afbeelding 55. S c h e m a t i -
sche doorsnede van voorlo-
pige ontwerp met daarin de 
bouwfysische eigenschappen 
en de globale indeling
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6.3 BINNENPLAATS
Afbeelding 56. S f e e r b e e l d 
van de binnenplaats.
Afbeelding 57. S f e e r d o o r-
snede van de binnenplaats in 
het eindstadium van de trans-
formatie. 
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Afbeelding 58.  
Sfeerbeeld van de markt.

6.4 MARKT
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6.5 SCHOOL
Afbeelding 59.                   
Sfeerbeeld van de school.
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6.6 VROUWENHUIS
Afbeelding 60. S f e e r b e e l d 
van het vrouwenhuis.



170



171



172



173



174



175



176



177

Afbeelding 61. Plattegrond 
begane grond noodfase. 
Schaal 1:200
Afbeelding 62. G e v e l a a n -
zichten van de noodfase. 
Schaal 1:200

6.8 TEKENWERK
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Afbeelding 63. Gevel korte 
zijde      permanente fase. 
Schaal 1:100
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Afbeelding 64. Gevel lange 
zijde      permanente fase. 
Schaal 1:100



182

Afbeelding 65. Plattegrond 
begane grond permanente 
fase. Schaal 1:200
Afbeelding 66. Plattegrond 
eerste verdieping permanente 
fase. Schaal 1:200
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Afbeelding 67. Plattegrond 
tweede verdieping permanen-
te fase. Schaal 1:200
Afbeelding 68. Plattegrond 
afwatering permanente fase. 
Schaal 1:200
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Afbeelding 69. Technische 
doorsnede. Schaal 1:100
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Afbeelding 70. Detail H8, 
Horizontaal detail van de aan-
sluiting van de kolom met de 
gevelbekleding.
Afbeelding 71. Detail 2, Ver-
ticaal detail van de aansluiting 
van de kolom met de ligger.



189



190



191

Afbeelding 72. Detail 1, Veri-
kaal detail van de aansluiting 
van de kolom op de fundering.
Afbeelding 73. Detail 5, Veri-
kaal detail van de aansluiting 
van de kolom op de fundering 
ter plaatsen van een wand op 
de begane grond.
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Afbeelding 74. Detail 4, Ve-
rikaal detail van de aansluiting 
van de kolom op het dak te 
plaatsen van de dakgoot.
Afbeelding 75. Detail 3, Veri-
kaal detail van de aansluiting 
van de gevel van luiken in een 
kozijn.
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Afbeelding 76. Detail 7, Ve-
rikaal detail van de aanslui-
ting van de dakligger met een 
dakspant dat de overkapping 
ondersteund.
Afbeelding 77. Detail 6, Veri-
kaal detail van de aansluiting 
van de kolom op het dak.
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R E F L E C T I E
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Het onderzoek
Centraal in het afstudeeronderzoek hebben bespiegelingen gestaan over 
de rol van architectuur en op welke wijze architectuur een maatschappelijke 
bijdrage kan leveren. Een uitvloeisel daarvan is het onderzoeken van de rol 
architectuur in een extreme situatie. De keuze is gevallen op de situatie in 
de tentenkampen die zijn ontstaan na de aardbeving in Haïti van januari 
2010 in en rond Port-au-Prince. Een gedeelte van deze kampen blijkt twee 
jaar later nog steeds als kamp te bestaan. Door de noodhulpsector wordt 
nauwelijks ingespeeld op de mogelijke permanentie van de kampen in 
Port-au-Prince. Deels omdat de ontwikkeling van een tentenkamp niet 
altijd wenselijk wordt geacht. Het onderzoek is er op gericht om een 
gemeenschapsgebouw te ontwikkelen voor de noodhulp dat juist wél 
deze zelfstandige transformatie van een tentenkamp naar een permanent 
onderdeel van de stad stimuleert.

Doelstellingen:
Het combineren van noodhulp en wederopbouw door middel van een 
tijdelijke structuur die kan uitgroeien tot een permanent gebouw, het 
vormen van een centrum dat door het aanbod van verschillende functies de 
ontwikkeling van de gemeenschap stimuleert en het creëren van een veilige 
haven te midden van de drukte. In het onderzoek wordt de volgende vraag 
beantwoord: “Wat zijn de eisen voor een gemeenschapsgebouw, in de 
specifieke context van een tentenkamp in Port-au-Prince, dat de overgang 
van noodhulp naar wederopbouw stimuleert én een rol kan blijven vervullen 
in de veranderende behoeften van de gemeenschap, met de nadruk op de 
behoeften aan bescherming en vrijheid?” Deze vraag wordt beantwoord 
aan de hand van vier deelvragen, namelijk: 
1) Op welke wijze transformeert het programma van eisen? 
2) Op welke wijze kan het gevoel van bescherming en vrijheid met 
architectonische middelen worden bevorderd? 
3) Op welke wijze kan het gebouwontwerp inspelen op de geografische 
context van Haïti?
4) Op welke wijze is een bouwkundige transformatie mogelijk?

Conclusies
Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het formuleren van het 
transformerende programma van eisen. De interviews met specialisten uit 
de noodhulpsector zijn hierbij van groot belang geweest. In dit programma 
van eisen zit een fasegewijze opbouw. Het gebouw dat direct na het 
plaatsvinden van de ramp wordt gerealiseerd, fungeert in de noodfase 
als een multidisciplinaire ruimte. Vervolgens breidt het gebouw zich in de 
transitionele fase uit met een basisschool om de vele jongeren van goed 
onderwijs te voorzien. In de permanente fase komen daar een vrouwenhuis 
en een markt bij. Respectievelijk om een veilige uitvalbasis te vormen voor 
bedreigde vrouwen en om de economische ontwikkeling in het kamp te 
stimuleren. 

7.1 RESULTATEN
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• In het tweede deel van het onderzoek 
wordt de vraag op welke wijze architectonische 
middelen een gevoel van vrijheid en bescherming 
kunnen bevorderen filosofisch benaderd. 
Hertzberger159 geeft aan dat vrijheid gaat over 
“het hebben van de ruimte die je nodig hebt” en dit 
geeft aanleiding om te kijken naar de ruimtelijke 
behoefte en het recht op vrij ruimtegebruik. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het maken 
van zones met gradaties in privaat of publiek 
gebruik middelen zijn om het gevoel van vrijheid 
te beïnvloeden. Een beschermd gevoel kan men 
stimuleren door het maken van aparte ruimtes voor 
bepaalde doelgroepen. Daarnaast dragen aparte 

154. Hertzberger, H. 1999

ruimtes voor bepaalde doelgroepen in combinatie met drempelgebieden, een 
soort bufferzones tussen de privé- en openbare ruimte, en het scheppen van 
orde bij aan een beschermd gevoel.
• Het derde deel van het onderzoek, over de geografische context 
van Haïti, wordt gedomineerd door een nadere analyse van het tropische 
klimaat met kans op aardbevingen, tropische stormen en overstromingen. 
De consequenties van deze factoren voor de bouw worden in kaart gebracht. 
Voor het gebouwontwerp betekent dit in hoofdzaak een geventileerde 
structuur met een patio, een lichte bovenbouw, een flexibele constructie, 
een symmetrische structuur en een onderste verdieping waarvan de wanden 
flexibel zijn. 
• In het vierde deel van het onderzoek worden bouwkundige 
transformatiemogelijkheden onderzocht. Allereerst is een inventarisatie 
gemaakt van criteria die van belang zijn voor het bouwen van een gebouw 
in de gekozen context. Op basis van de gestelde criteria zijn diverse 
aspecten van het gebouw getoetst. Voor het constructiemateriaal is een 
vergelijking van materialen gemaakt die uiteindelijk de keuze voor een 
houten constructie verantwoordt, met name als men kijkt naar factoren 
bestendigheid, duurzaamheid, uitvoering, gebruik en kosten. De focus is 
komen te liggen op het creëren van een constructieve knoop. De knoop 
is opgesplitst in verschillende deelfuncties en mogelijke varianten zijn 
getoetst en gewaardeerd. Hiervoor is een morfologische kaart ontwikkeld. 
Uiteindelijk is één variant verder doorontwikkeld. Een knoop die eenvoudig 
te produceren en in elkaar te zetten is. De constructie is zo gekozen dat een 
raamwerk van kolommen en balken, met slechts enkele stabiliteitswanden, 
zorgt voor een stabiel geheel. De kolommen zijn onderling uitwisselbaar. Een 
uitbouwmogelijkheid wordt gerealiseerd door de initiële structuur te openen 
en op die manier een patio te vormen. Hierbij wordt het oppervlak vergroot en 
groeit het gebouw in de hoogte.

Resultaat
Het onderzoek heeft richtlijnen opgeleverd voor een ontwerp voor een 
gemeenschapsgebouw. De onderzoeksvraag kan dus beantwoord worden 
door een overzicht van eisen die in deze specifieke situatie van belang zijn. Het 
gebouw heeft in het eindstadium een patio, dat architectonisch zorgt voor 
een beschermende binnenruimte voor vrouwen en kinderen en voor goede 
ventilatie. Daarnaast heeft het gebouw een duidelijk geordende symmetrische 
structuur die tevens flexibiliteit verschaft. Het gebouw voldoet aan de vooraf 
gestelde wensen: noodhulp en wederopbouw worden gecombineerd; en het 
gemeenschapsgebouw vormt een centrum dat ontwikkeling en bescherming 
stimuleert. De vraag naar een architectonische bijdrage kan eveneens 
beantwoord worden. Architectuur is namelijk een interdisciplinair vakgebied 
dat de architect bij uitstek in staat stelt om een visionair beeld te scheppen 
voor een alternatieve toekomst en dit op een strategische wijze mogelijk te 
maken. 
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Gekozen context
De casus van de tentenkampen in Port-au-Prince is als casestudy genomen. 
Uiteraard zijn er meer vergelijkbare situaties denkbaar waarin dit onderzoek 
uitgevoerd had kunnen worden. De context is uitermate complex en vraagt 
om een specifieke aanpak in deze situatie. Deelresultaten van dit onderzoek 
zijn toepasbaar zijn in een breed scala aan vergelijkbare situaties.

Gehanteerde onderzoeksmethode
Het onderzoek is gestart met literatuurstudie en interviews met mensen die 
in Haïti geweest zijn en die de situatie ter plekke kennen. Het werd afgeraden 
een bezoek te brengen aan Haïti. Om die reden is een aanname toegevoegd 
aan het onderzoek die stelt dat het ontwerp de instemming heeft van de 
lokale bevolking. Een veldonderzoek had een grote meerwaarde kunnen 
vormen voor het onderzoek in de tijd direct na de ramp. Hierdoor zou een 
realistischer beeld ontstaan van het land, waardoor het programma van eisen 
wellicht nog verder zou kunnen worden aangepast. In Haïti is nu sprake van 
een zekere stabilisatie en is de directe noodfase voorbij. Dat relativeert het 
belang van een bezoek in deze fase.  
De interviews met de deskundigen zijn nu reflectief ingezet. De 
geïnterviewden zijn in dit onderzoek gericht gekozen en bevraagd over hun 
specifieke expertise op verschillende momenten in het onderzoeksproces. De 
vragen zijn dan ook verschillend per respondent. Hun expertise heeft directe 
input opgeleverd voor het onderzoek en het ontwerp.

Bouwkundige analyse
In dit onderzoek is het architectonische deel eerder afgerond dan het 
bouwtechnische deel. Tijdens de bouwkundige analyse zijn verschillende 
varianten nader onderzocht en gewaardeerd. Het was een interessant en 
uitdagend proces om te zoeken naar de meest geschikte praktische invulling, 
passend in de gekozen context en situatie. Het denken in verschillende 
varianten heeft hierdoor meer aandacht gekregen. Ook de gekregen adviezen 
van de docenten zijn verwerkt. Conclusie: dé perfecte oplossing bestaat niet, 
het is een kwestie van uitgebalanceerd meten en vergelijken en binnen het 
totaal aan mogelijkheden een goede, weloverwogen keuze maken.

Verder onderzoek
In In dit onderzoek zijn verschillende aspecten onderzocht die van invloed 
zijn op het ontwerp van een gemeenschapsgebouw in de geschetste context. 
De aspecten zijn onderzocht vanuit een architectonisch en bouwtechnisch 
perspectief.

- Vanuit een architectonisch perspectief is er een kans voor verder onderzoek 
in het analyseren van de inheemse architectuur en het vinden van een manier 
om een noodhulpgebouw hierin in te bedden. Daarnaast zou het interessant 
zijn om te kijken hoe er in verdiepingshoogtes gevarieerd kan worden, wat 
hiervan architectonisch de meerwaarde kan zijn en wat de constructieve 

7.2 METHODOLOGIE
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beperkingen kunnen zijn. 
- Een aantal aspecten is de moeite waard om bouwtechnisch te onderzoeken. 
Zo verdient het transport van materialen nog extra aandacht, maar 
ook de productie van de bouwmaterialen. Ook zouden er constructieve 
berekeningen gemaakt kunnen worden voor de windbelasting bij orkanen en 
overstromingen en de dimensionering van materialen. Het huidige resultaat 
is over gedimensioneerd en aan de hand van vuistregels bepaald. Eveneens 
zouden meer varianten van oplossingen afgewogen kunnen worden, zoals 
funderingsvarianten. 
- Ook zou het interessant zijn om een stedenbouwkundige studie te doen en 
varianten van stedelijke inpassingen te ontwikkelen. 
- Daarnaast zouden meerdere economische aspecten onderzocht kunnen 
worden zoals de kosten en de financiële haalbaarheid van het product.
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Wetenschappelijke relevantie
De relevantie van dit onderzoek is voornamelijk te vinden in de geformuleerde 
strategie voor de behandeling van tentenkampen. Het onderzoek heeft een 
product opgeleverd waarvan internationale hulporganisaties profijt kunnen 
hebben bij het combineren van noodhulp en wederopbouw.
De strategie kan gebruikt worden in de noodhulpsector in vergelijkbare 
situaties. Mensen helpen en voorzien van een basisstructuur is nodig 
en waardevol. Tegelijkertijd is het van belang de zelfredzaamheid te 
stimuleren. Eigen initiatief en ondernemingszin zijn belangrijk om de eigen 
leefomstandigheden te verbeteren en in stand te houden. Het voorliggende 
programma van eisen kan een basis vormen voor de samenstelling van een 
programma in een andere noodsituatie. Het architectonische onderzoek 
over het creëren van vrijheid en bescherming kan gebruikt worden in 
andere bouwkundige opgaven waarbij dit ook een rol kan spelen. Maar 
ook de ontwerpvoorwaarden die aan de hand van de geografische context 
geformuleerd zijn, zoals voor het tropische savanne klimaat, aardbevingen, 
tropische stormen en overstromingen zijn te gebruiken voor vergelijkbare 
bouwkundige opgaves. Ook de bouwkundige varianten en de materiaal 
vergelijking kunnen gebruikt worden als inspiratie voor een vergelijkbare 
opgave. 

Maatschappelijke relevantie
De inschatting is dat het gebouw niet precies volgens dit ontwerp 
gebouwd zal gaan worden. De dialoog met de plaatselijke bevolking en 
de lokale omstandigheden zullen ongetwijfeld leiden tot aanpassingen. 
Maatschappelijk heeft dit onderzoek wel degelijk relevantie. Door middel 
van het ontwerp is een bepaalde visie gecombineerd met een strategie in het 
kader van noodhulp en dit heeft geleid tot een gebouw met een vernieuwende 
insteek. Met name het bieden van vrijheid en bescherming aan de bewoners 
van tentenkampen hebben een expliciete rol gespeeld in het uiteindelijke 
ontwerp. Een ontwerp dat kan transformeren in de tijd op geleide van de 
behoeften van de plaatselijke bevolking. Een gebouw als dit kan voor een 
land als Haïti dienen als een verlichting van de problematiek in de steden. 
Een grootschalige toepassing van een dergelijke strategie zou kunnen leiden 
tot het stijgen van de welvaart door voldoende educatieve mogelijkheden 
en handelsmogelijkheden. Daarnaast kan het voor de vrouwen en kinderen 
dienen als een veilige basis. Ook de bouwers zouden profijt kunnen hebben 
van de techniek omdat deze simpel en intuïtief toe te passen is.
Cruciaal voor het gebruik van dit ontwerp in een bepaalde situatie is dat 
draagvlak gecreëerd wordt bij de lokale bevolking. Het gebouw is bedoeld om 
hen te ondersteunen en moet ook van hén zijn. 

Persoonlijke relevantie
Het afstudeeronderzoek is een voortdurend proces van bewustwording 
geweest. Voorafgaand aan dit onderzoek was mijn instelling naïef ten aanzien 
van de problematiek. Na sommige interviews was ik werkelijk geschokt en 

7.3 RELEVANTIE
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realiseerde ik eens te meer de complexiteit van de opgave. De intentie om een 
realistisch ontwerp te maken dat gebruikt kon worden in Haïti was ambitieus 
en uitdagend. Ik ben mij ervan bewust geworden hoe sterk mijn perspectief 
gekleurd is door mijn persoonlijke, nog beperkte, referentiekader. Ik heb de 
adviezen die ik heb gekregen dankbaar in overweging genomen en verwerkt 
in mijn opzet. Mijn idealisme is me ook tot steun geweest omdat ik mee wil 
helpen om een verschil te maken. Hoe klein misschien dan ook. 

De persoonlijke relevantie van dit onderzoek is vooral te vinden in de 
erkenning van architectuur als een middel om bij te dragen aan het herstellen 
van de balans in de wereld. Zoals in het voorwoord omschreven was de vraag 
hoe architectuur kan bijdragen aan een maatschappelijk probleem iets dat 
mij tijdens dit onderzoek bezighield. De architect moet rekening houden met 
emoties van mensen en deze vertalen in de ruimtelijke vormgeving. Daarnaast 
ben ik ervan doordrongen dat een integrale benadering van het architectuur 
vak kan leiden tot vernieuwende strategieën en visionaire ideeën. Dat vormt 
een drijfveer om de beheersing van het vakgebied te optimaliseren en zo 
breed mogelijk in te zetten. De discussie over het thema perfectie heeft sterk 
bijgedragen aan deze bewustwording. Deze discussie heeft daarnaast ook 
bijgedragen aan een kritische zelfreflectie bij iedere beslissing. Het zit in mijn 
aard als ontwerper om beslissingen uit te stellen. Deze discussie heeft mij 
bewust gemaakt dat geen enkele beslissing juist of onjuist is en slechts gezien 
kan worden in het perspectief van de opgave en in relatie tot de idealen van 
de ontwerper. Ik behoud, ondanks deze relativering, mijn kritische instelling 
en blijf mijn eigen argumenten ter discussie stellen omdat ik met een resultaat 
wil komen dat ik voor mijzelf kan verantwoorden.
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MAHONEY TABLE

Human Comforts Limits:

Annual mean temp. >200C 15-200C <150C

Average relative 
humidity

Day Night Day Night Day Night

0-30% (1) 26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 12-21

30-50% (2) 25-31 17-24 22-30 14-22 20-27 12-20

50-70% (3) 23-29 17-23 21-28 14-21 19-26 12-19

70-100% (4) 22-27 17-21 20-25 14-20 28-24 12-18

Air temperature (oC)

J F M A M J J A S O N D Highest AMT

Monthly mean max. 31 31 32 33 33 35 35 35 34 33 32 31 35 32,9

Monthly mean min. 23 22 22 23 23 24 25 24 24 24 23 22 22 23,3

Monthly mean range 8 9 10 10 10 11 10 11 10 9 9 9 Lowest AMR

Humidity, rain and wind

RH(percentage) J F M A M J J A S O N D

Monthly mean max. a.m. 63 66 63 66 71 67 63 65 66 74 67 65

Monthly mean min. p.m. 57 56 58 60 63 60 58 59 63 60 59 53

Monthly mean average 60 61 60,5 63 67 63.5 60.5 62 64,5 67 63 59

Humidity group 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total

Rainfall(mm) 33 58 86 160 231 102 74 145 175 170 86 33 1353

Wind prevailing E E E E E E E E E E E E

Wind secondary W W W W W W W W W W W W

Diagnose

J F M A M J J A S O N D

Humidity group 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Temperature (oC)

Monthly mean max. 31 31 32 33 33 35 35 35 34 33 32 31

Day comfort max. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Day comfort min. 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Monthly mean min. 23 22 22 23 23 24 25 24 24 24 23 22

Night comfort max. 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Night comfort min. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Thermal stress

Day H H H H H H H H H H H H

Night - C C - - H H H H H - C



215

Indicators

Humid

J F M A M J J A S O N D Totals

H1 Air movement V V V V V V V V V V 10

H2 Air movement 0

H3 Rain protection V 1

Arid

J F M A M J J A S O N D Totals

A1 Thermal storage V V V V V V V 7

A2 Outdoor sleeping V V V V V 5

A3 Cold season problems 0

Sketch Design Recommendations

Indicator totals Recommendations

Humid Arid

H1 H2 H3 A1 A2 A3

Layout

0-10 5-12 V 1. Building orientated in east-west axis to reduce exposure to sun

11-12 0-4 V 2. Compart courtyard planning

Spacing

11-12 3. Open spacing for breeze penetration

2-10 V 4. As 3, but protect from cold/hot wind

0-1 5. Compact Planning

Air movement

3-12 0-5 V 6. Rooms single banked. Permanent provision of air movement

1-2 2-12 6-12 V 7. Double-banked rooms with temporary provision of air movement

0 0-1 V 8. No air movement requirement

Openings

0-1 0 V 9. Large openings, 40-80% of N and S walls

11-12 0-1 V 10. Very small openings, 10-20%

Any other condition V 11. Medium openings, 20-40%

Walls

0-2 12. Large walls; short time lag

3-12 V 13. Heavy external an internal walls

Roofs

0-5 14. Light insulated roofs

6-12 V 15. Heavy roofs; over 8 hours’time lag

Outdoor sleeping

2-12 V 16. Space for outdoor sleeping

Rain protection

3-12 17. Protection from heavy rain needed
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Rangorde-scorematrix ingevuld door Eefje Hendriks bij paarsgewijs vergelijken van toetsingscriteria en bepaling van weegfactor.
Eefje Hendriks is afstuderend student architectuur en bouwtechniek.
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Tijdsduur plaatsing kolom 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6

Tijdsduur plaatsing ligger 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6

Tijdsduur transformatie 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Manuren 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Gewicht van de hulpconstructie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gewicht van de onderdelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Energieverbruik van gereedschap 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 15

Beleving logica van uitvoeringsvolgorde 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 16

Benodigde kennis van bouwmethode 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 12

Benodigde constructieve kennis 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19

Benodigde materiaalkennis 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 12

Afmetingen van bouwdelen 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

Eenvoud van verbindingstechniek 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 15

Aantal losse onderdelen 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8

Scharnierende werking van de verbinding 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Toegankelijkheid van de verbindingen en elementen 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 14

Zwaarte van de aanpassing op omliggende constructie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 17

Complexiteit van productie van het onderdeel 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Standarisatie en uitwisselbaarheid van de verbinding en elementen 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10

Initiele kosten 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 8

Aanpassingskosten 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 12

Onderhoudskosten 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 14

RANGORDE -SCOREMATRICES
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Rangorde-scorematrix ingevuld door Daphne Dales bij paarsgewijs vergelijken van toetsingscriteria en bepaling van weegfactor.
Daan Vermeulen is afstuderend student uitvoeringstechniek.
Vragen van Daan: 
- Is het constructief noodzakelijk dat de constructie scharnierend werkt?
- Produceert de bevolking zelf?

Rangordematrix

Paarsgewijs vergelijken; score 1 geeft aan dat aspect A in de rij meer 

van belang is dan aspect B in kolom. Dit betekent dat de omgekeerde 

relatie met aspect B in de rij en aspect A in de kolom automatisch de 

waarde 0 krijgt, met als betekenis dat B minder van belang dan A 

Er zijn in totaal 22 aspecten, bij optelling zijn er per kolom: ‘totaal’ 

maxiaal 21 punten te behalen per aspect.
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Tijdsduur plaatsing kolom 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7

Tijdsduur plaatsing ligger 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6

Tijdsduur transformatie 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8

Manuren 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5

Gewicht van de hulpconstructie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8

Gewicht van de onderdelen 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13

Energieverbruik van gereedschap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6

Beleving logica van uitvoeringsvolgorde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Benodigde kennis van bouwmethode 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Benodigde constructieve kennis 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Benodigde materiaalkennis 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Afmetingen van bouwdelen 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11

Eenvoud van verbindingstechniek 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Aantal losse onderdelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Scharnierende werking van de verbinding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toegankelijkheid van de verbindingen en elementen 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zwaarte van de aanpassing op omliggende constructie 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9

Complexiteit van productie van het onderdeel 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7

Standarisatie en uitwisselbaarheid van de verbinding en elementen 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12

Initiele kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3

Aanpassingskosten 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 13

Onderhoudskosten 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 14
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Rangorde-scorematrix ingevuld door Hilde Krings bij paarsgewijs vergelijken van toetsingscriteria en bepaling van weegfactor.
Hilde Krings is afstuderend student constructief ontwerpen.

Rangordematrix

Paarsgewijs vergelijken; score 1 geeft aan dat aspect A in de rij meer 

van belang is dan aspect B in kolom. Dit betekent dat de omgekeerde 

relatie met aspect B in de rij en aspect A in de kolom automatisch de 

waarde 0 krijgt, met als betekenis dat B minder van belang dan A 

Er zijn in totaal 22 aspecten, bij optelling zijn er per kolom: ‘totaal’ 

maxiaal 21 punten te behalen per aspect.
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Tijdsduur plaatsing kolom 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 11

Tijdsduur plaatsing ligger 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8

Tijdsduur transformatie 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 11

Manuren 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 15

Gewicht van de hulpconstructie 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

Gewicht van de onderdelen 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12

Energieverbruik van gereedschap 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Beleving logica van uitvoeringsvolgorde 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Benodigde kennis van bouwmethode 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16

Benodigde constructieve kennis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 16

Benodigde materiaalkennis 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 9

Afmetingen van bouwdelen 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8

Eenvoud van verbindingstechniek 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8

Aantal losse onderdelen 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 9

Scharnierende werking van de verbinding 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6

Toegankelijkheid van de verbindingen en elementen 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 13

Zwaarte van de aanpassing op omliggende constructie 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9

Complexiteit van productie van het onderdeel 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8

Standarisatie en uitwisselbaarheid van de verbinding en elementen 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 8

Initiele kosten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Aanpassingskosten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20

Onderhoudskosten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19
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Vierde rangorde-scorematrix bij vergelijken van de eerste drie rangorde-scorematrices en bepaling van de weegfactor aan de hand van 
de score-overeenkomsten.

Eefje Hendriks Daan Vermeulen Hilde Krings >10 verschil Totaal Ongewogen gemiddelde Weegfactor

Tijdsduur plaatsing kolom 16 15 9 40 17 1

Tijdsduur plaatsing ligger 16 17 14 47 19 1

Tijdsduur transformatie 20 13 9 !!! 42 18 1

Manuren 16 19 5 !!! 40 16 1

Gewicht van de hulpconstructie 21 13 20 54 22 1

Gewicht van de onderdelen 21 8 8 !!! 37 9 2

Energieverbruik van gereedschap 5 17 22 !!! 44 20 1

Beleving logica van uitvoeringsvolgorde 4 1 21 !!! 26 2 4

Benodigde kennis van bouwmethode 9 3 6 18 4 3

Benodigde constructieve kennis 2 3 4 9 1 4

Benodigde materiaalkennis 9 5 11 25 8 2

Afmetingen van bouwdelen 16 12 14 42 14 2

Eenvoud van verbindingstechniek 5 2 14 !!! 21 3 4

Aantal losse onderdelen 13 21 11 45 15 2

Scharnierende werking van de verbinding 1 22 19 !!! 42 21 1

Toegankelijkheid van de verbindingen en elementen 7 6 7 20 6 3

Zwaarte van de aanpassing op omliggende constructie 3 11 11 25 10 2

Complexiteit van productie van het onderdeel 13 15 14 42 13 2

Standarisatie en uitwisselbaarheid van de verbinding en elementen 12 10 14 36 11 2

Initiele kosten 13 20 1 !!! 34 12 2

Aanpassingskosten 9 8 2 19 7 3

Onderhoudskosten 7 7 3 17 5 3
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Relevantie toetsingscriteria voor beoordeling van deeloplossingen met waarderingsschaal en weegfactor

Onderdeel Randvoorwaarden Waardering (0-4) Weegfactor

U
itv

oe
rin

g 

Tijdsduur plaatsing kolom Stellen van het kolomvoetstuk met behulp van een duckbill en het 

plaatsen van de kolom bij voorkeur minimaal en mogelijk binnen 1 

dag.

< 1/2 dag (4)

1/2 dag tot 1 dag (3)

> 1 dag (0)

1

Tijdsduur plaatsing ligger Plaatsen van een ligger bij voorkeur minimaal mogelijk binnen 1/2 

dag.

< 1/4 dag (4)

1/4 dag tot 1/2 dag (3)

> 1 /2 dag (0)

1

Tijdsduur transformatie Het ontkoppelen en koppelen van een ligger bij voorkeur minimaal 

en mogelijk binnen 1/2 dag. 

< 1/4 dag (4)

1/4 dag tot 1/2 dag (3)

> 1 /2 dag (0)

1

Manuren De manuren zijn bij voorkeur minimaal wat een minimaal aantal 

handelingen met een zo kort mogelijke tijdsduur betekent door 

vergelijking van deeloplossingen onderling.

Schaal 0-4:

4= minste handelingen

0= meeste handelingen

1

Gewicht van de hulpconstructie Het gewicht van de hulpconstructie is bij voorkeur minimaal.

Hulpconstructie >23 kg gedragen door minimaal 1 persoon.

Hulpconstructie >46 kg gerold.

<23 kg (4)

<46 kg (3)

>46 kg (0)

1

Gewicht van de onderdelen Het gewicht van de onderdelen is bij voorkeur minimaal.

Element > 25 kg,  inzet van een hulmiddel verplicht bij 1 persoon. 

Element > 50 kg, inzet van een hulpmiddel verplicht bij 2 personen.

Aangezien het gewicht van de onderdelen zeer vergelijkbaar in in 

hetzelfde materiaal wordt geschaald beoordeeld.

Schaal 0-4

4=  Zwaarst

0 = Minst zwaar

2

Energieverbruik van gereedschap Het energieverbruik is bij voorkeur minimaal noodzakelijk tot 

verwaarloosbaar noodzakelijk.

geen energieverbruik (4)

energiegebruik voor handgereedschap 

(3)

energiegebruik voor groot materieel (0)

1

Beleving logica van uitvoeringsvolgorde De beleving van de logica van de uitvoeringsvolgorde door de 

uitvoerder is bij voorkeur zo groot mogelijk. 

Schaal 0-4

4 = Sterke beleving van logisch

0=  Sterke beleving van onlogisch

4

Benodigde kennis van bouwmethode De benodigde kennis van de bouwmethode bij voorkeur minimaal. Schaal 0-4

4 = Minimale kennis vereist

0 = Veel kennis vereist

3

Benodigde constructieve kennis De benodigde kennis van de constructieve werking van het gebouw 

is bij voorkeur minimaal.

Schaal 0-4

4 = Minimale kennis vereist

0 = Veel kennis vereist

4

Benodigde materiaalkennis De benodigde kennis van het materiaal van het gebouw is bij 

voorkeur minimaal.

Schaal 0-4

4 = Minimale kennis vereist

0 = Veel kennis vereist

2

Afmetingen van bouwdelen De afmetingen zijn bij voorkeur optimaal afgestemd op de 

transportruimte van het vervoersmiddel en het draagvermogen 

van de uitvoerders. De onderdelen moeten getransporteerd kunnen 

worden in een 40 feet container met de binnenmaten; 12032 x 2352 

x 2385 mm en een deur van 2343 x 2280 mm. Daarnaast moeten 

de onderdelen te dragen zijn door maximaal twee personen en bij 

voorkeur 1 persoon. Gezien de beperkende maten van deuren en 

trappen is de lengte van een onderdeel maximaal 3.5 meter en de 

breedte, gezien de breedte van een persoon, maximaal 1.5 meter 

en de dikte, gezien de 0.8 meter gezien de breedte van een deur.

Aangezien de afmetingen van de onderdelen zeer vergelijkbaar 

zijn wordt gekeken naar de handzaamheid voor het dragen en 

geschaald beoordeeld.

Schaal 0-4

4 = Grootst

0 = Minst groot

2

TOETSINGSCRITERIA
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Onderdeel Randvoorwaarden Waardering (0-4) Weegfactor

G
eb

ru
ik

Eenvoud van verbindingstechniek De beleving van de logica van de verbindingstechniek door de 

uitvoerder is bij voorkeur zo groot mogelijk. 

Schaal 0-4

4 = Sterke beleving van logisch

0=  Sterke beleving van onlogisch

4

Aantal losse onderdelen Het aantal losse onderdelen is bij voorkeur minimaal door 

onderlinge vergelijking.

Schaal 0-4

4 = Veel losse onderdelen

0=  Weinig losse onderdelen

2

Scharnierende werking van de verbinding De scharnierende werking van de verbinding is bij voorkeur 

scharnierend verbonden aan de stabiliteitswanden.

scharnierend verbonden (4)

niet scharnierend verbonden (0)

1

Toegankelijkheid van de verbindingen en elementen De verbindingen en elementen zijn bij voorkeur toegankelijk voor 

reparaties en (de)montage door de uitvoerders en zonder dat er 

door diefstal eenvoudig instorting kan voorkomen.

Schaal 0-4

4 = Grote toegankelijkeid

0=  Kleine toegankelijkheid

3

Zwaarte van de aanpassing op omliggende constructie De zwaarte van de aanpassing op de omliggende constructie is bij 

voorkeur minimaal.

Schaal 0-4

4 = Kleine constructieve verandering

0=  Grote constructieve verandering

2

Complexiteit van productie van de onderdelen De complexiteit van de productie van de onderdelen is bij voorkeur 

minimaal. 

Schaal 0-4

4 = Kleine complexiteit

0=  Grote complexiteit

2

Standarisatie en uitwisselbaarheid van de verbinding 

en elementen

De standarisatie mogelijkheden en de uitwisselbaarheid van de 

verbinding en elementen is bij voorkeur zo groot mogelijk. 

Schaal 0-4

4 = Sterke mogelijkheden voor 

standarisatie en uitwisseling

0=  Weinig mogelijkheden voor 

standarisatie en uitwisseling

2

Ko
st

en

Initiele kosten De initiele kosten zijn bij voorkeur zo klein mogelijk bij onderlinge 

vergelijking.

Schaal 0-4:

4= lage kosten

0= hoge kosten

2

Aanpassingskosten De aanpassingskosten zijn bij voorkeur zo klein mogelijk bij 

onderlinge vergelijking.

Schaal 0-4:

4= lage kosten

0= hoge kosten

3

Onderhoudskosten De onderhoudskosten zijn bij voorkeur zo klein mogelijk bij 

onderlinge vergelijking.

Schaal 0-4:

4= lage kosten

0= hoge kosten

3
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INTERVIEW VENA NIEUWELINK

Op 30 maart 2012 heb ik een interview afgenomen bij Vena Nieuwelink. 
Ze heeft me heel gastvrij bij haar thuis uitgenodigd en vertelde me veel 
over haar leven en de impact die de aardbeving had op haar zelf en haar 
familie. Ze liet me foto’s zien van de plaats waar ze vroeger leefde in Haïti. 
Ze vroeg me om te blijven eten samen met haar Nederlandse man Jaap, 
hun twee kinderen, haar zusje dat op bezoek was vanuit Haïti en haar 
vriendin Gisela van de Haïtiaanse organisatie in Nederland. 

Hoe is het voor u om in Nederland te leven? 
In het begin moest ik heel erg wennen aan de manier waarop alles 
georganiseerd is in Nederland. De Nederlanders zijn bijvoorbeeld veel strikter 
in het maken van afspraken. Ik woon hier inmiddels 18 jaar dus nu ben ik er 
wel aan gewend. Na de aardbeving was Haïti veel op het nieuws. De beelden 
die getoond werden waren heel triest en ik voelde de behoefte om een andere 
kant van Haïti te laten zien. Beelden die niet automatisch met de aardbeving 
te maken hadden maar een stukje achtergrond van de cultuur lieten zien. Om 
die reden startte ik met een Haïtiaanse organisatie in Nederland in januari 
2011. 

Hoe is het leven veranderd voor je familie? 
‘Hun leven is heel erg veranderd. Het is verschrikkelijk om te zien.  Het is 
een heel moeilijke plaats om te wonen geworden. Ik heb mensen in extreme 
armoede zien leven. De aardbeving en de overstromingen hebben een 
enorme indruk op me gemaakt. Goederen zijn heel duur geworden. Ik ben op 
bezoek gegaan bij mijn familie, maar ik was eerlijk gezegd blij dat het maar 
voor een week was. Het was zwaar om de leefomstandigheden te zien. Dat 
was heel gek om te ervaren. Ik heb mijn familie gezien en hoorde dat een 
vroegere vriendin van me was overleden door de aardbeving. Daar werd ik 
heel triest van.‘

Op welke manier helpt u uw familie in Haïti? 
Ik probeer ze te helpen door geld te sturen. In Haïti is het heel normaal dat je 
voor je familie zorgt als je daar de mogelijkheden voor hebt. Het probleem is 
wel dat het niet alleen mijn naaste familie is die om hulp vraagt maar ook een 
hele groep mensen daaromheen. Mijn moeder, mijn broers en zussen, ooms 
en tantes, neven en nichten en daar de kinderen weer van. 

Een ander manier om hen te helpen is om te bekijken en te onderzoeken welke 
projecten daar opgestart kunnen worden. Om die reden ben ik een half jaar 
na de aardbeving, in oktober 2010, samen met mijn man naar Haïti gegaan. In 
Nederland hadden we al veel goederen ingezameld om weg te geven in Haïti. 
In die tijd waren er ook grote overstromingen in Haïti. Het was heel raar om
 te zien dat onze stadsmarkt onder water stond. Mijn man en ik hebben samen 
heel goed nagedacht over hoe we de situatie op de markt konden verbeteren. 
Verder hebben we tijdens onze reis ook gekeken naar andere projecten die 
opgestart zouden kunnen worden. 
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Verder laat ik familieleden bij me logeren in Nederland. In 2010 is mijn moeder 
voor een half jaar gekomen om te herstellen van de intensieve periode die ze 
achter de rug had. Nu op dit moment woont mijn zuster voor een half jaar bij 
ons.‘

Wat ziet u als een belangrijke verbetering voor het dorp waar u vandaan 
komt? 
‘Ik zie het herbouwen van de markt als een belangrijke verbetering. Als 
mensen druk aan het werk zijn dan denken zo ook minder aan het uithalen 
van rare streken. Door werk te regelen voor de mensen zijn ze ook in staat 
om geld te verdienen en hun kinderen naar school te laten gaan. De markt 
zorgt voor zo’n 40.000 mensen voor werk en maakt het voor hen mogelijk 
hun producten te verkopen. Deze markt heeft een regionale functie en is 
heel populair.  Veel mensen verbouwen zelf allerlei producten. Daarvoor is 
een goed georganiseerde markt nodig die de handel mogelijk maakt. Een 
markt zoals die in Chantal, is anders dan een markt in de grote stad. Ik kan 
me voorstellen dat het anders georganiseerd is in Leogane omdat die een 
verbindingsweg heeft .Op deze markt vinden veel verschillende activiteiten 
plaats zoals de verkoop van koeien, varkens en kippen, kleding en voeding. 
Er worden zelfs beesten geslacht ter plekke. Daarnaast fungeert de markt als 
een plaats voor ontmoeting en sociaal contact. 

De markt functioneert nog wel maar na de aardbeving gaat hert er allemaal 
veel primitiever aan toe. Wij hebben het idee om een goed marktterrein in te 
richten met alle benodigde faciliteiten en een coöperatie op te richten waarbij 
de mensen zelf eigenaar worden van de markt. Maar daarvoor hebben we wel 
een goed plan nodig en een architect die ons kan ondersteunen.  Ik wil hen 
daarin heel graag helpen, met heel mijn hart. Deze markt maakte onderdeel 
uit van mijn jeugd omdat ik er altijd naar toe ging om voedsel te kopen.
 
Daarnaast zou een goede brug dicht bij mijn dorp een enorme verbetering 
zijn. Ieder dorp ligt dicht bij een rivier omdat dat een belangrijke bron is voor 
het leven. De rivier voorziet hen van water maar brengt hen tegelijkertijd in 
gevaar. Ze gebruiken de rivier als bron voor water, wassen er tevens zichzelf 
en hun kleren in. Maar soms is het water zo hoog dat ze de rivier niet kunnen 
oversteken, noch te voet noch met een auto. Daarom zou een brug heel 
nuttig zijn. In Chantal is wel een nieuwe brug gebouwd maar die is gedeeltelijk 
ingestort door de tornado omdat hij constructief niet aan de voorwaarden 
voldeed. Bruggen zijn ook heel belangrijk voor het geval er noodsituaties zijn.  
In het gebied rond Chantal kan het water voor grote problemen zorgen. Wij 
zijn eens de rivier overgestoken met een auto en zagen dat het waterniveau 
heel snel steeg. Het ging heel snel, het waterniveau kan in een paar minuten 
al heel snel stijgen en werd daardoor gevaarlijk. Wij zijn geholpen door veel 
mensen die ons uit de rivier hebben gehaald. Er is veel erosie aan de zijkanten 
van de rivier, daardoor wordt een nabijgelegen dorp ook vlug in de problemen 
gebracht.  De fluctuaties van het water worden nu niet gecontroleerd 
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en beheerst omdat een goede infrastructuur in het water ontbreekt. 
Veranderingen in de hydraulische structuur zouden veel betekenen voor het 
gebied. 

Een ander project dat ik gezien heb in Chantal toen ik daar op bezoek was 
met Jaap was een gebouw dat bedoeld was om als school te fungeren. Het 
gebouw was klaar maar het werd niet gebruikt. 
 Het was een soort mix van een gemeenschapsgebouw en een school. Er 
was ook een tribune en kleedkamers en het kon zo worden gebruikt als een 
theater. Er was zelfs een keuken. Achter het gebouw was een toilet gebouwd 
na de aardbeving. Echter het toilet kon nooit worden gebruikt omdat het 
gebouw niet in gebruik genomen is. Het is heel jammer dat deze school 
niet gebruikt wordt. Nu moeten de kinderen naar Port-au-Prince voor hun 
onderwijs. De school zou een belangrijke functie kunnen hebben voor de 
omliggende dorpen als een vakschool.’ 

Wat denkt u van het idee van een gemeenschapshuis? 
‘Een gemeenschapsgebouw zal niet per definitie altijd werken. Of het 
succesvol zal zijn hangt heel erg af van de functie die je eraan geeft. De 
functies die eraan gegeven worden moeten afgestemd worden met de 
locale bevolking en voldoen aan hun behoeften. Maar in het algemeen is 
er wel behoefte aan een plek voor scholing, handel en recreatie. Het is heel 
belangrijk om de locale bevolking te betrekken bij het ontwerp van het 
gebouw. In mijn dorp Chantal bijvoorbeeld is de markt heel belangrijk zoals 
ik al zei. Niet alleen voor het dorp zelf maar ook voor de omliggende dorpen. 
Het is ook een kwestie van prioriteiten. In Chantal is nu meer behoefte aan 
een goede structuur voor de markt en een brug om de verbinding te leggen 
met andere dorpen. Dat is althans mijn inschatting.’

Wat is de rol van onderwijs in Haïti?
‘Onderwijs is heel belangrijk . Toen mijn moeder me op kwam zoeken in 
Nederland wist ze niet welke gate ze moest pakken op het vliegveld omdat 
ze niet kan lezen. Ik hoorde dat er nu een paar scholen gestart zijn die gratis 
toegankelijk zijn. Toen ik daar was zag ik wel rond de 30 kinderen op straat 
spelen. Ik ken hun ouders en weet dat zij zelf ook nooit naar school zijn 
geweest.  Alle ouders kennen het belang van onderwijs maar ze zijn niet in 
staat ervoor te betalen. Dat geldt eigenlijk bijna voor iedereen. Als je kunt 
lezen en schrijven is het leven ook moeilijk en zwaar maar als je dat niet 
kunt is het nóg zwaarder. Ze hebben bijna geen werk maar wel een heleboel 
kinderen. Om armoede te bestrijden is goed onderwijs nodig.’
Een vriendin van Vena, Guisela,  mengt zich ook in het gesprek: ‘De meeste 
mensen die in het buitenland wonen sturen geld naar hun familie om bij te 
dragen in de kosten voor onderwijs. Mijn moeder bijvoorbeeld heeft voor 
5 broers en zusjes uit de familie betaald voor hun onderwijs. Maar op een 
gegeven moment wordt het gewoon té veel. Ze heeft ook haar eigen leven 
en haar eigen onkosten en kon het op een gegeven moment niet volhouden. 
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Maar de mensen waren wel gewend geraakt aan dit inkomen.’

 Vena: ‘Na de aardbeving werd het erger. Normaal ondersteun ik mijn broers 
en zusters maar nu vroegen meer familieleden om hulp, neven en nichten en 
ook mensen uit de buurt. De familiezin is groot. Als mensen koken doen ze dat 
niet alleen voor henzelf maar voor de hele buurt. Ze zijn niet in staat om kleine 
porties alleen voor het eigen gezin te koken. 

Wat is de rol van vrouwen in Haïti?
De rol van vrouwen in de Haïtiaanse samenleving is heel belangrijk. Ze zorgen 
overal voor maar hun rol wordt ondergewaardeerd. Niet alleen door de 
mannen overigens, ze onderschatten zichzelf ook. 

Wat zou een goede locatie zijn voor een tentkamp met een permanent 
karakter waarbij de introductie van een gemeenschapsgebouw zin zou 
hebben? 
‘Alle tentenkampen hebben een permanent karakter. Er zijn een paar locaties 
die mijns inziens het overwegen waard zijn. Een daarvan is Camp Corail, een 
groot tentenkamp dat gebouwd is door hulporganisaties, dat ongeveer 15 
kilometer vanaf Port-au-Prince ligt. Daar zijn helemaal geen voorzieningen. 
Een andere mogelijkheid is het tentenkamp waarbij Sean Penn betrokken is, 
het voormalige golfterrein in de bergen van Port au-Prince. Van de andere 
kant zijn er heel veel plaatsen geschikt voor jouw case-study.’ 

Hoe kijkt u aan tegen de noodhulp die is gegeven in Haïti?
‘Ik kom uit Chantal, een kleine stad die ten zuiden westen van Port-au-Prince. 
Ik zag tijdens mijn bezoek dat er na de aardbeving heel weinig noodhulp waas 
gegeven aan Chantal zeker wanneer je dat vergeleek met de hoeveelheid hulp 
die aan Port-au-Prince gegeven was. De situatie in Port-au-Prince was veel 
ernstiger en het is goed dat er zo veel hulpverleners kwamen om te helpen. 
Van de andere kant hebben ze ook veel plaatsen vergeten. Haïti is altijd een 
ongestructureerd land geweest. Na de aardbeving werd dat alleen maar erger. 
Daarmee zeg ik niet dat de noodhulp en de coördinatie daarvan inadequaat 
was. Mensen vragen zich wel af waarom het beschikbare budget voor de 
noodhulp nog steeds niet volledig besteed is. Maar ik vind dat helemaal niet 
zo gek. Zelfs met een hoop geld kost het veel tijd om iets voor elkaar te krijgen 
in een land als Haïti. Je hebt ook met wantrouwen te maken. Ik heb dat zelf 
ook gevoeld tijdens mijn bezoek. Zelfs als Haïtiaanse wilde ze me geen foto’s 
laten maken.’ 

Denkt u dat Haïti in de toekomst onafhankelijk van humanitaire hulp kan 
functioneren?
‘Dat is een complex issue. Ik geloof zelf wel in samenwerking maar er zijn altijd 
mensen tegen samenwerking. Het is een moeilijk om een gezamenlijk doel 
te formuleren waar mensen bereid zijn naar toe te werken. Iedereen heeft zo 
zijn eigen beelden van hoe dingen er uit moeten zien en hoe zaken moeten 
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worden afgehandeld. Veel mensen denken in termen van macht en geld en 
slechts een minderheid is bereid te vechten voor een toekomstig Haïti waarin 
het beter is voor alle mensen. Als Haïti intensiever zou samenwerken met 
andere landen dan zou date en verbetering opleveren. President Martelli, 
een voormalig ‘rap’zanger, doet zijn uiterste best voor het land. Hij zong altijd 
over de problemen in Haïti en hoe die het beste aangepakt konden worden. 
Nu zit hij zelf in de positie dat hij er wat aan kan doen. Hij heeft al een paar 
goede veranderingen doorgevoerd maar hij kan niet alles alleen doen. De 
oppositie werkt hem tegen en hij heft te maken met veel corruptie in het land. 
Hoe armer een land is hoe meer corruptie er is. Als mensen geen geld kunnen 
verdienen halen ze rare fratsen uit om aan geld te komen en om te kunnen 
overleven. Voor de mensen die in het buitenland zitten en hun familie willen 
ondersteunen is dit niet makkelijk. Geld dat wordt gestuurd wordt niet altijd 
op de wijze besteed waarvoor het bedoeld is. Dan is het moeilijk om iets op 
te bouwen.’

 Wat is de invloed van globalisatie in Haïti?
‘De invloed van de globalisatie is minimaal. Alhoewel er veel hulporganisaties 
in het land zijn met een verschillende culturele achtergrond is de invloed op 
de cultuur niet significant te noemen. Enkele nieuwe ideeën, bijvoorbeeld 
over manieren om te bouwen zijn wel geadapteerd en hebben invloed op het 
traditionele denken over bouwwijzen.’

Hoe beïnvloedt de armoede de mensen in de manier waarop ze zich 
gedragen?
‘Mensen zijn gemotiveerd om aan geld te komen, als het niet op de ene manier 
kan dan maar op de andere. Ze denken wel aan een snelle manier om winst 
te maken en lange termijn denken zit niet in het systeem van de meesten. 
Soms wordt er ook geld verdiend over de rug van andere mensen heen. Een 
familielid van mij zat bijvoorbeeld met tandpijn. Ze ging naar een handelaar 
die haar niet naar de tandarts stuurde maar zelf een middel verkocht aan haar 
wat niet werkte.’

Wat is een goede manier om betrokkenheid te organiseren in Haïti? 
Guisela: ‘Er zijn heel veel organisaties actief in Haïti. Om echt iets voor elkaar 
te krijgen is de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking een must. Mensen 
moeten ook meer uitleg krijgen over het microkrediet programma en de 
wijze waarop ze met hun geld moeten omgaan om ook op de langere termijn 
er profijt van te hebben. Als het om geld gaat zijn de meest mensen wel te 
activeren. ‘

Wat zorgt in Haiti voor binding en samenhorigheid? 
‘Er is sprake van een grote gemeenschap binnen families en de buurt waarin 
mensen wonen. Mensen willen vanuit die onderlinge betrokkenheid ook 
voor elkaar zorgen. Een voorbeeld dat ik daarnet al gaf is de manier waarop 
gekookt wordt. Als het eten klaar is is iedereen uit de buurt welkom om mee 
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te eten. De hoeveelheden zijn ook afgestemd op een grote mensen omdat 
ze nooit weten hoeveel mensen mee zullen eten. De Haïtianen zijn sterk als 
volk, het is een gemeenschap van overlevers. Ze willen altijd vooruit ook als 
ze daarvoor allerlei obstakels op hun weg tegenkomen. Ze hebben het nu heel 
moeilijk om de verliezen die ze geleden hebben te accepteren.’

 Hoe beschrijft u de bouwstijlen in de buurt van Chantal?
‘Ze hebben behoefte aan een veranda, een beschutte plek net buiten de 
deur. Die wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om te koken. Het leven speelt 
zich ook vooral buitenshuis af. In de dorpen zijn de meeste huisjes gebouwd 
van verschillende materialen. Bijvoorbeeld stenen wanden met een houten 
dak erop. Als er iets gebeurt plaats het huisje meestal wel staan omdat 
de dakconstructie niet zo zwaar weegt. Soms is het ook heel moeilijk te 
achterhalen wie er allemaal in huis wonen omdat er vaak ook neven en nichten 
zijn. De ramen hebben meestal geen glas omdat ze niet zozeer bedoeld zijn 
om naar buiten te kijken als wel voor ventilatie. We hebben bij een Canadese 
organisatie gezien dat ze niet genoeg rekening hadden gehouden met het 
tropische klimaat in hun ontwerp. Overigens zie je ook dat scholen vaak niet 
beschikken over voldoende natuurlijk daglicht.‘

Hoe beschrijft u de bouwstijlen in Port-au-Prince?
‘De gebouwen in Port-au-Prince zijn meestal van beton gemaakt en hebben 
soms ook een paar verdiepingen. Deze gebouwen lopen een groter risico om 
in te storten. In Port-au-Prince zijn veel huizen gebouwd op een helling en als 
een van de bovenliggende gebouwen instort dan storten de onderliggende 
gebouwen ook mee in. Als de bovenste gebouwen blijven staan is dat voor 
de onderliggende huizen meestal ook het geval. De enige hoge gebouwen 
zijn meestal voor commercieel gebruik. De huizen voor particulieren zijn 
gewoonlijk gelijkvloers.’ 

Hoe ziet u de toekomst van Haiti?
‘De mensen in Haïti zijn niet veel met de toekomst bezig. Ze zijn blij met elke 
verbetering en ze verwachten niet teveel. Maar natuurlijk wil iedereen een 
betere toekomst. Sommigen zoeken een beter leven buiten Haïti en riskeren 
hun leven om met een boot het eiland te verlaten. Zoals jullie in Nederland dat 
mooie spreekwoord hebben: “Hoop doet leven”. Het helpt niet om te positief 
of te negatief over de toekomst te denken. Maar gegeven de omstandigheden 
ben ik overwegend positief. lk hoop op een betere toekomst voor Haïti. Ik zag 
laatst een schilderij gemaakt door een artiest dat een beeld gaf van Haïti er 1o 
jaar na de aardbeving uit zou kunnen zien. Het was prachtig! ‘
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INTERVIEW CHRIS SOEBROTO

Chris Soebroto werkt bij ‘Plan Nederland’ als een adviseur voor duurzame 
milieu-ontwikkeling. In 1980 is hij begonnen bij Plan als correspondent 
voor ‘Plan’ en langzaam maar zeker is zijn functie veranderd. Hij heeft 10 
jaar in Indonesië en Colombia gewerkt voor het bedrijf waar het bedrijf 
lange termijn plannen heeft ontwikkeld om de rechten van kinderen te 
verbeteren. Op 5 april 2012 heb ik een interview van hem afgenomen. Mijn 
doel was om meer inzicht te verkrijgen in de werkwijze van de organisatie 
en met name de manier waarop ze noodhulp combineren met de 
wederopbouw. ‘Plan’ is normaliter niet bezig met het geven van noodhulp 
maar in Haïti is daar wel voor gekozen. Ook in Haïti hebben ze een plan 
ontwikkeld voor een project op de langere termijn en Chris participeert 
daarin. 

Helpt ‘Plan’ vaak in situaties waar noodhulp nodig is? 
‘Het is niet de hoofdtaak van ‘Plan’ om een bijdrage te leveren aan noodhulp. 
Maar door de toename van rampen in de hele wereld, bijvoorbeeld recent in 
de Sahel in Afrika, voelt ‘Plan’ de behoefte om een bijdrage te leveren aan 
het verlichten van menselijk leed.  Het verlichten van de gevolgen van een 
ramp, herstelprojecten, het beschermen van de rechten van kinderen en 
jong volwassenen zijn voor ons de belangrijkste speerpunten. ‘Plan’ heeft 
verschillende projecten in Haïti die nu al ongeveer 10 jaren lopen. Om die reden 
was het ook logisch dat we een intensieve rol speelden in het verbeteren van 
de ontstane situatie na de aardbeving. Nu hebben we het geven van noodhulp 
ook een onderdeel gemaakt van de lange termijn plannen van de organisatie.’ 

Wat doet ‘Plan’ concreet om de rechten van kinderen te verbeteren? 
‘Wij richten ons vooral op het verbeteren van de positie van kinderen op de 
lange termijn. Armoede heeft nooit één oorzaak. We proberen het probleem 
vanaf de basis aan te pakken. We werken daarbij op verschillende niveaus. We 
proberen te werken aan het verhogen van het bewustzijn van de bijzondere 
positie waarin kinderen verkeren, en hun behoeften, bij ministeries, de 
districten, het locale niveau en bij maatschappelijke organisaties. We 
focussen daarbij op goede medische voorzieningen, onderwijs, het kunnen 
ontwikkelen van een eigen identiteit. Recent zijn we ook begonnen met een 
programma om de rechten van meisjes te bevorderen met ons “Girls First 
programma”. Om de positie van de meisjes te verbeteren is het een must om 
goed te communiceren met de mannen en de jongens in de gemeenschap en 
reeds lang bestaande rolpatronen te doorbreken.’ 

Hoe is ‘Plan’ betrokken bij het verbeteren van het recht op eigen bezit? 
‘Een van de basisrechten van de mens is het recht op bezit. Het micro credit 
programma is één van de manieren om bezit te kunnen vergaren. ‘Plan’ 
werkt intensief samen met andere organisaties om dit doel te realiseren. 
Microkrediet wordt vaak gezien als een manier om uit de armoede te komen. 
Dit is niet in alle gevallen zo. Als ze het geld goed besteden en ook denken 
aan lange termijn investeringen dan werkt het wel. Om het micro krediet 
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programma tot een succes te maken is veel geduld nodig en antropologisch 
inzicht in de mensen waarmee je te maken hebt. Daarnaast moeten de 
partners waarmee je werkt betrouwbaar zijn.  Het is soms ook nodig om 
de scope van de hele gemeenschap te verbreden. Sinds 2010 hebben we 
een nieuwe manier van werken ontwikkeld. We zagen dat mensen niet op 
een goede manier omgingen met het verkregen krediet. Ze gebruikten het 
geld niet om hun situatie op de langere termijn te verbeteren. Bijvoorbeeld 
als je een koe geeft dan hoop je dat ze door de verkoop van de melk een 
economische basis krijgen en winst kunnen gaan maken. Het is echter heel 
verleidelijk om de koe in te wisselen voor een scooter om zo je status binnen 
de gemeenschap te verhogen. Daarom is nu juist dat inzicht nodig in wat de 
mensen bezighoudt en wat hun drijfveren zijn. Daar moeten we rekening mee 
houden in de opzet van het programma door bepaalde voorwaarden te stellen 
waardoor dit niet mogelijk is.’’

Wat is de westerse invloed op de manier waarop ‘Plan’ haar hulp 
vormgeeft? 
‘‘Plan’ probeert de westerse invloed beperkt te houden in alle projecten. 
Daarom hebben we ook een maximum gesteld aan de participatie van 
externe mensen in ieder project. In ieder project in Haïti mogen maximaal 
twee westerse mensen deelnemen. In sommige landen worden zelfs alle 
projecten geleid door lokale werknemers. De lokale bevolking weet beter 
wat er speelt in hun eigen land, wat de aard van de problemen precies is en 
hoe ze moet communiceren om dingen voor elkaar te krijgen. Van de andere 
kant hebben externe medewerkers een frisse blik wat weer kan helpen om het 
project beter vorm te geven.’ 

Hoe kiest ‘Plan’ voor een locatie voor het project?
‘’Plan’ kijkt om te beginnen naar de levensstandaard van een land. Die moet 
tenminste onder het middenklasse niveau liggen. Het ontvangende land 
moet de hulp van ‘Plan’ ook accepteren. We hebben startkapitaal nodig om 
daar een kantoortje te openen en om veldwerkers aan te stellen die ter plekke 
onderzoek kunnen doen. Om over genoeg geld te kunnen beschikken zijn 
donateurs nodig. Aandacht in de media voor het onderwerp is dan ook van 
cruciaal belang.  Als een programma als “Pauw en Witteman”er aandacht 
aan besteedt en beelden laat zien die de mensen aangrijpen dan zullen ze 
eerder geneigd zijn geld over te maken. We proberen altijd een paar locaties 
te selecteren waar we starten.’

Hoe zorgt ‘Plan’ ervoor dat de gemeenschap betrokken raakt bij een 
project?
‘Als ‘Plan’ wil starten met een project dat gedurende langere termijn gaat 
plaatsvinden wordt er altijd eerst gezorgd voor draagvlak. We spreken in 
afzonderlijke bijeenkomsten met de kinderen, de vrouwen en de mannen 
om hun mening te horen over de situatie en over onze plannen. Dat doen we 
bewust afzonderlijk omdat ze elkaar anders beïnvloeden. Bovendien kunnen 



234

met name de mannen heel dominant aanwezig zijn in een bijeenkomst. Zeker 
als we zicht willen krijgen op controversiële onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
huiselijk geweld. We proberen een en ander op een speelse wijze aan te pakken. 
Kinderen laten we een kaart tekenen van hun dorp waarin ze de verschillende 
groepen uit hun gemeenschap een plaats moeten geven. Daarnaast vragen 
we ook aan te geven met wie ze te maken hebben op sociaal vlak. We 
proberen door een goede analyse van de verkregen gegevens zicht te krijgen 
op wat er echt speelt. We presenteren onze probleemanalyse en vragen aan 
de aanwezigen of ze zich hierin herkennen en welke oplossingen ze voor 
zich zien. We komen zelf niet met mogelijke oplossingen omdat we juist de 
gemeenschap willen ondersteunen bij de oplossingsrichting die zij voor zich 
zien.  Er is ook niet altijd één oplossing voor een bepaald probleem. Daarom 
moet je je ook verdiepen in de beweegredenen van de mensen om meer 
inzicht te verkrijgen. We proberen ook de beter gesitueerden te betrekken 
en vragen hen ook het project financieel te ondersteunen. In mijn project in 
Colombia deden we dat ook op deze manier en de rijkeren waren heel blij dat 
ze en bijdrage konden leveren. Ze voelden zich betrokken bij hun omgeving 
en hulp geven verleende hen een zekere status in de gemeenschap.’

Waarom stopte ‘Plan’ met het bouwen van gemeenschapshuizen?
‘In 2000 zijn we gestopt met het bouwen van gemeenschapshuizen omdat 
de effecten niet altijd positief waren. Het is vaak hoofdzakelijk de elite die 
gebruik maakt van zo’n gebouw voor hun eigen doeleinden. Dan wordt het 
minder en minder een plaats voor de gemeenschap en wordt het een soort 
privé object.  In andere gevallen is het al voorgekomen dat criminelen de zaak 
hebben overgenomen. Het is heel moeilijk om de situatie te controleren, 
speciaal in een land als Haïti waar veel criminelen zijn en de regering niet hard 
optreedt. Een andere reden waarom we dat niet meer doen is omdat ze duur 
zijn. We investeren nog wel in veilige zones voor kinderen. 

Waar zijn die veilige kind zones voor? 
‘Veilige kind zones worden speciaal ingericht na rampen en noodsituaties. 
Kinderen zijn  zowel emotioneel als fysiek heel kwetsbaar in een noodsituatie. 
Met kinderrechten wordt té weinig rekening gehouden na een ramp.  
Kindvriendelijke ruimtes hebben hun focus op kinderen wat zij nodig hebben 
aan minimale bescherming en verzorging. Families en de gemeenschap 
worden bewust gemaakt van de belangen van kinderen. ‘Plan’ richt zich 
daarmee niet alleen op korte termijn. In Haïti is het voorgekomen dat 
vrouwen seksueel werden misbruikt, dat kinderen en vrouwen zijn gekidnapt 
en daarna verkocht. We willen plaatsen creëren waar kinderen veilig 
kunnen samenkomen en spelen. In Haïti hebben we 30 van zulke plaatsen 
geconstrueerd in plaatsen die door de aardbeving waren aangetast.  Ongeveer 
5000 kinderen hebben profijt gehad van de activiteiten in deze gebieden. We 
bieden ze gestructureerde activiteiten en spelletjes zodat ze zich kunnen 
ontspannen, iets kunnen leren maar ook leren omgaan met de effecten van 
de ramp.  De Plan staf en vrijwilligers  praten met  de families om hen bewust 
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te maken van wat zij kunnen doen om kinderen emotioneel te laten herstellen 
en hoe zij een gevoel van veiligheid kunnen bewerkstelligen. Ze vertellen 
over de westerse manier waarop kinderen beschermd worden en bieden ze 
en plaats om te praten over hun gevoelens als ze het gevoel hebben dat hun 
kinderen in gevaar zijn.’  

Wat voor soort materialen worden gebruikt voor de inrichting van de 
veilige kind zones?
‘We proberen materiaal te gebruiken dat gebruikt wordt in het land zelf. De 
manier waarop ze bouwen doen ze tenslotte niet zonder reden.’ 

Wat vindt u van het permanente karakter van tentenkampen?
‘In principe de formatie van sloppenwijken vanuit tentenkampen is te een 
positieve ontwikkeling omdat het aantoont dat de mensen initiatieven nemen 
zonder hulp van buitenaf om hun situatie te verbeteren. ‘Plan’ zal er in de 
strategie rekening mee moeten houden dat de tentenkampen een permanent 
karakter hebben of krijgen. Het opnemen van het doel om de tentenkampen 
te verbeteren zodat het een goede leefomgeving wordt past daarin. Soms 
is het niet mogelijk om dit doel te halen omdat de regering andere plannen 
heeft met die locatie.’
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INTERVIEW TALITHA STAM

Op 20 Mei 2012 heb ik een  antropologe en onderzoekster Talitha Stam 
geïnterviewd. Voor mij vormde zij een directe schakel met Haïti doordat ze 
daar een afstudeeronderzoek had gedaan en me gedetailleerde informatie 
kon verschaffen over de sociale context in Haïti. Die context heb ik nodig 
om mijn ontwerp goed vorm te kunnen geven en te laten in de fysieke en 
sociale omgeving. 

Talitha is bijna meteen na de aardbeving naar Haïti afgereisd en heeft 
daar vervolgens een half jaar geleefd in tentenkampen voor haar 
afstudeeronderzoek. Haar onderzoek is gericht op  de manier waarop 
kinderen omgaan met het verlies van hun sociale structuur. Door 
haar participatief onderzoek werd werd ze een onderdeel van het 
gemeenschapsleven dat zich ontwikkelde in het kamp. 

Vindt u het aannemelijk om een gebouw te ontwikkelen dat gebruikt 
kan worden na een ramp en dat zich in de tijd transformeert van een 
basisstructuur voor de eerste noodbehoefte naar een volwaardig 
gemeenschapsgebouw in een latere fase?
‘Ik ken eigenlijk geen gemeenschapsgebouwen in Haïti. Ik zie dit als een 
westerse ingreep, het is een idee dat van buitenaf komt en helemaal niet 
vanuit de Haitiaanse samenleving. De behoefte vanuit de Haitiaanse 
samenleving aan een gebouw is lastig te omschrijven. Het meeste leven op 
Haïti vindt namelijk niet in gebouwen plaats maar buiten. Er zijn wel huisjes 
maar alles gebeurt buiten, douchen, naar de wc, koken. Een gebouw zoals jij 
het beschrijft is er eigenlijk niet.’

Op wat voor manier speelt een gebouw wel een rol in de Haitiaanse 
samenleving?
‘Er zijn wel dingen die zich binnen afspelen. Slapen gebeurt over het algemeen 
binnen. En er zijn wel overdekte mogelijkheden om binnen te sporten.’

Vindt u het aannemelijk dat een vrouwenhuis geplaatst wordt in het 
gemeenschapsgebouw?
‘Een vrouwenhuis voor mishandelde en misbruikte vrouwen is zeldzaam in 
Haïti. Er zijn maar een paar vrouwenhuizen in Haïti. Ik heb zelf aan de grens 
gewerkt. De kinderen die gesmokkeld en vervolgens gevonden zijn worden 
daar tijdelijk opgevangen en beschermd en kunnen van daaruit naar school. 
Maar dat is altijd een tijdelijke oplossing en niet iets blijvends. Ik vind een 
vrouwenhuis niet realistisch voor Haitiaanse begrippen.’ 

‘Ik zit te denken hoe de mensen daar leven. Wat hun taken zijn en hoe hun 
dagritme is. Vrouwen doen alles samen: koken, slapen, wassen. Ze gaan 
er alleen niet ergens voor naartoe, ze doen alles naast hun huis. Het enige 
waarvoor ze ergens naartoe gaan is om spullen te halen of te verkopen. 
Vrouwen zijn ontzettend druk en hangen niet rond. Het zijn voornamelijk 
de mannen die rondhangen. De vrouwen staan om 4 uur ‘s ochtends op en 
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gaan naar bed om 20.00 uur. En in de tussentijd zijn ze ontzettend druk met 
huishoudelijk werk en het kopen en verkopen van spullen op de markt. Het 
ontbreekt hen aan de tijd om daarnaaast nog andere dingen te doen, zoals 
het gebruik maken van een gemeenschapsgebouw als het niet past binnen de 
activiteiten die ze moeten doen.”

Welke behoeften aan specifieke ruimte zou u, vanuit uw ervaring, kunnen 
typeren als een specifiek vrouwelijke behoefte in de periode direct na de 
ramp?
‘Natuurlijk hebben vrouwen andere behoeften dan mannen. Toen ik daar 
naartoe ging direct na de ramp moest ik gescheiden van mijn vriend slapen, 
die in Haïti is opgegroeid. Ook de lichamelijke verzorging van mannen en 
vrouwen vindt plaats op afzonderlijke plekken. Er wordt provisorisch wat 
privacy gecreëerd  doordat vier meisjes om je heen gaan staan met een 
handdoek zodat je je kunt wassen. Ik sliep altijd, met twee andere meisjes op 
een matras. Dat heeft niet alleen te maken met een gebrek aan voorzieningen 
en armoede maar gaf me ook een gevoel van bescherming. Je bent in ieder 
geval niet alleen als er wat gebeurt. Het is misschien meer een gedachte dat 
het je beschermt, dan dat het ook ook zo is in de werkelijkheid. Het is daar 
heel traditioneel, mannen en vrouwen slapen altijd gescheiden. Ik mocht ook 
niet bij mijn vriend slapen ook al wist iedereen dat we een relatie hadden. Het 
is ook traditioneel in de rolverdeling.’  

Hoe ziet u de rol van onderwijs voor de wederopbouw van Haïti?
‘Iedereen wil heel graag naar school. Op Haïti dragen kinderen een uniform 
en dat verleent hen een status. Kinderen willen graag laten zien dat ze naar 
school gaan.’ 

Op welke manier speelt de school een rol in de bescherming van kinderen?
‘De openbare school heeft geen beschermende rol doordat ze contact 
hebben met ouders en er is ook geen beschermde speelplaats. Ik had zelf vier 
kinderen waar ik voor zorgde en ik heb twee van deze kinderen van school 
af moeten halen omdat ze mishandeld werden door de leraar. Ik heb een 
westerse mentaliteit en  accepteer niet dat kinderen geslagen worden op 
school. Op een gegeven moment lag één van de kinderen waar ik voor zorgde 
in het ziekenhuis en dat was voor mij echt de grens. Ik kon niet anders dan 
haar van school af halen. Maar er zijn verschillende soorten basisscholen. Er 
zijn hele goede privé-scholen, beter dan in Nederland, met een heel goed 
Frans onderwijssysteem. Maar de meeste Haitiaanse kinderen gaan daar niet 
naartoe. Daar gaat maar een heel selectief gedeelte van de kinderen  naartoe.’ 

Op wat voor manieren vinden kinderen ontspanning in de tentenkampen 
die u heeft bezocht?
‘Door buiten te spelen. Maar dat is een groot verschil met de speelplekken in 
Nederland. Zo is het bij het stadhuis in Port-Au-Prince een speeltuin gemaakt 
met een klimrek en een schommel maar daar heb ik nog nooit een kind op 
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zien spelen omdat ze niet op die manier gewend zijn te spelen.  Maar het staat 
leuk dat ze een speeltuin hebben voor het stadhuis.

Het ene kind kan lezen en heeft boeken. Het andere kind heeft niks en speelt 
met afval. Maar in sommige tenten is zelfs een televisie. Toen ik daar was 
in december werd ik uitgenodigd door meiden om de hele dag een Franse 
missverkiezing te kijken in het tentenkamp.’

Zag u in de kampen terug dat er verschillende inkomensklassen waren? 
‘Ook in de tentenkampen zit er veel verschil tussen arm en rijk. En sommige 
mensen werken ook gewoon. Onderschat dat niet. Je moet er niet vanuit gaan 
dat iedereen even rijk of arm is. Absoluut niet. De ene kan iedere dag eten, 
soms misschien wel twee keer per dag en de andere moet regelmatig een 
dag overslaan om te eten. En dat verschil zie je juist in de tentenkampen. De 
aardbeving trof namelijk iedereen. De allerarmsten werden in veel mindere 
mate  getroffen door de aardbeving, want zij woonden in sloppenwijken 
zoals, Cité Soleil. Daar viel eenvoudig weg niets in elkaar te storten. Juist de 
betonnen huisjes zijn ingestort. Deze mensen hebben een ander onderkomen 
moeten zoeken en zijnvaak nog bang om in een huisje te komen omdat deze 
kunnen instorten. Er zijn nog steeds aardbevingen zo nu en dan.’

In uw onderzoek beschrijft u dat Obert en Christoff een baantje hebben 
bij de ziekenpost en daar voldoening uit halen. Denkt u dat het een 
goed voorstel zou zijn om  te zoeken naar functies voor kinderen om hier 
voldoening uit te halen?
‘Nee, school is belangrijker. Die kinderen hadden geen school, en dat betekent 
dat je niks te doen hebt de hele dag. School is niet alleen het onderwijs zelf het 
geeft structuur en regelmaat en sociale contacten. Dit baantje gaf hen ook 
een structuur, regelmaat en sociale contacten. Maar in eerste instantie is het 
belangrijker om onderwijs te krijgen en daarop in te zetten.’

Zou het een idee zijn om in een nieuwe voorziening verschillende functies 
te combineren? Ik denk daarbij concreet aan een vrouwenopvang met een 
basisschool  en een speelplaats?
‘Ik probeer te begrijpen wat je hier precies mee wil en wat de bedoeling is. Ik 
probeer naar de locale situatie te kijken en dan vraag ik me af of het werkt. 
Daarbij is het bijvoorbeeld belangrijk of vrouwen hier alleen overdag zijn 
of ook slapen.Het lijkt me belangrijk dat de noodzakelijke activiteiten die 
vrouwen ondernemen om te overleven gewoon doorgang kunnen vinden en 
als een gebouw hieraan een bijdrage kan leveren op een natuurlijke wijze dan 
lijkt me het een zinvolle voorziening.’

Waar wordt in het algemeen door de Haitianen waardigheid uit gehaald?
‘Ik denk dat ze waardigheid halen uit serieus genomen worden en een 
respectvolle benadering. Bijvoorbeeld door niet generalistisch te praten over 
de Haitianen, maar door naar een gemeenschap toe te gaan en te kijken wat 
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voor mensen daar zijn, wat hun specifieke behoeften zijn, wat voor opleiding 
ze hebben, of ze technisch of sociaal  zijn aangelegd, wat voor rol ze hebben 
e.d. . Maar als antropologe bekijk ik het natuurlijk van een sociaal oogpunt. 

Een tent haalt wel de waardigheid naar beneden. Een tent kan niet op slot, het 
is koud of warm en biedt onvoldoende bescherming tegen regen. Het is echt 
verschrikkelijk. Als het keihard regent, dan komt het met bakken uit de lucht, 
dan beschermt een tent niet. Na een half jaar hadden de meeste mensen twee 
tentjes, een binnen en een buitentent. Of het is bloed en bloed heet of het 
is heel koud, ijs en ijs koud. Het kan heel koud zijn direct na een regenbui. ‘s 
Nachts is het zo’n vijftien tot achtien graden en overdag zo’n dertig graden. 
In het begin hadden mensen niks en lagen gewoon op de grond. In eerste 
instantie kregen vooral de oudere mensen een bed. Toen er meer matrassen 
kwamen legden mensen twee matrassen op elkaar.‘  

Voor uw onderzoek heeft u camera’s meegegeven aan kinderen in de 
tentenkampen om door hun ogen naar hun omgeving te kijken waarbij u 
conclusies heeft getrokken over de sociale relaties. Heeft u ook gekeken 
naar de omgevingsaspecten van de foto’s zoals de inrichting van de 
openbare ruimte?
‘Dat zou inderdaad interessant zijn, maar daar heeft mijn onderzoek zich 
niet opgericht. Ik heb er bijvoorbeeld eentje van een tent. Ik kijk daarbij 
naar de sociale relaties die deze beelden ondersteunen maar er zit ook 
een ruimtelijk aspect aan. De tent stond midden in het kamp waar ze hun 
eerste zelf verdiende tentje hadden neergezet. Er kan ook een hele theorie 
omheengebouw worden wat het belang is van die plek midden in het kamp. 
Dat de tent in hun eigendom isbetekent heel veel voor hun gevoel van 
waardigheid. Ze hebben er zelf hard voor gewerkt.’

Zou het mogelijk zijn om die foto’s te gebruiken om ze ruimtelijk te 
interpreteren?
‘Mijn onderzoek wil ik daarvoor niet laten gebruiken omdat ik met kinderen 
werk. Daarmee bedoel ik dat ik te maken heb met hele kwetsbare kinderen, 
zonder ouders. Ik heb daarom ook nooit de precieze locaties genoemd en alle 
namen veranderd. Ik ga hier heel voorzichtig mee om omdat ik deze kinderen 
moet beschermen.’

Het tentenkamp is de basis voor een nieuwe stad. In foto’s van twee jaar 
na de ramp zie je dat het langzaam huizen worden. Daarom wil ik graag 
de hulp die je geeft in het tentenkamp zien als een blijvende oplossing. 
Ik wil graag een gebouw neerzetten dat deze ontwikkeling tot een dorp 
bevordert en de gemeenschap hierin stimuleert en versterkt. 
‘Oké, dat kan.Vanuit die visie zie je het dus vooral als een fase in een 
ontwikkelingsproces.’
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Hoe vormde het tentenkamp zich? 
‘Het tentenkamp ontstaat omdat mensen op de vlucht zijn voor iets anders. 
Ze komen aan en nemen een bepaalde plek in. En wanneer men eenmaal een 
plek heeft gaat men niet meer weg. Maar als je daar eenmaal zit dan is te zien 
hoe het langzaam verandert in een dorpje. Men probeert zich niet zo zeer te 
vestigen aan de straat. Er wordt geprobeerd om net buiten de grote wegen 
te gaan wonen. Het verschil tussen arm en rijk is niet zo groot in Haiti als in 
andere landen in midden Amerika. Mensen zijn niet bang voor de buren of om 
een bepaalde straat in te lopen. ’

Vindt u het aannemelijk dat een nood tentenkamp zich ontwikkelt tot een 
permanent onderdeel van de stad?
‘Ja, dat wordt het meestal wel. Het wordt makkelijker permanent als het 
gemeenschappelijke grond betreft, bijvoorbeeld als het van de Haïtiaanse 
overheid is.’

Hebt u een voorbeeld van een tentenkamp waarvan u het waarschijnlijk 
acht dat deze zich in Port-Au-Prince ontwikkelt tot permanent onderdeel 
van de stad?
‘Je weet nooit zeker wat permanent wordt. Maar in de buurt van het paleis 
is zo een tentenkamp te vinden. Daarnaast op pleinen en publieke ruimtes. 
Maar de overheid is er nu mee bezig om zestien pleinen te ontruimen en 
dat lukt ze aardig. De insteek van Haïti is om de tenten tijdelijk te laten zijn,  
maar dat is vaak niet het geval. Als je kijkt naar Palestina,dan zie je ook dat 
de tentenkampen permanent zijn geworden en de bewoners nog steeds de 
status van vluchteling hebben. Dat heeft ook voordelen zoals vrije scholing. 
Dat is natuurlijk ook een juridische status die er aan gehangen wordt.’

Wat vormt het centrum van het tentenkamp waar u heeft gewoond?
‘In mijn tentenkamp hadden ze twee maanden een mobiel hospitaal van 
Partners in Health. Toen vormde dat het centrum. Van Unicef hadden ze 
een enorme tent gekregen, waarin het hospitaal gevestigd was. Niet alleen 
mensen uit ons tentenkamp kwamen daar naartoe maar ook mensen van 
tentenkampen in de buurt. Nude kliniek weg is  hangen daar vooral de 
mannen in rond.’ 

Op wat voor wijze stimuleert handel de ontwikkeling van het tentenkamp 
waar u heefteft gewoond? 
‘Handel stimuleert inderdaad de ontwikkeling van een tentenkamp. Ook 
ik het kamp waar ik woonde was dat te zien. Er is altijd handel. Sommige 
mensen zijn heel inventief.  Ik had internet doordat een man handig was met 
draadjes en zo zorgde voor verbinding met internet. Er zijn ook markten. Er 
is de kleine handel waar men koekjes kan kopen en slippertjes en de grote 
handel voor zakken rijst enzo. Je hebt de dagelijkse boodschappen en de 
grote boodschappen waarvoor men een keer in de week naar de markt gaat. 
Als er geen grote markt in een kamp is dan lopen mensen daar heel ver voor. 
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Zonder een markt kunnen mensen niet eten. Dat is te zien in kampen zoals 
Corail, ver buiten de stad waar helemaal niks is. De tenten zien er weliswaar 
goed uit. Daar is wel goed over na gedacht. De huizen hebben een mooie 
voortent waar men kan koken en twee slaapkamers met een tentschot 
ertussen voor mannen en voor vrouwen. Maar de locatie is minder doordat er 
geen voorzieningen in de buurt zijn.’ 

Zou voedseldistributie ook plaats kunnen vinden in een tentenkamp in de 
fase direct na de ramp?
‘De voedseldistributie kan  niet in het kamp worden gedaan. Dat kan logistiek 
niet. De tentenkampen staan op onmogelijke plekken om te bereiken en 
het is lastig om te laden en lossen. Er is geen recht vlak er kunnen geen 
auto’s overheen. Daarnaast gaat het om grote hoeveelheden. Dus die 
distributiecentra zijn best wel ver weg. Er zijn er een paar en die hebben een 
functie voor een groter gebied. Het zijn tevens opslagplaatsen. Men moet 
daar zelf naartoe om het voedsel te halen.’ 

Op welke wijze komt men in de tentenkampen aan water?
‘Het water komt van waterpompen. Port Au Prince is een hele grote stad. 
De rijke mensen hebben water uit de kraan. De minder rijke mensen krijgen 
een keer in de week water bezorgd en de arme mensen zijn aangewezen op 
waterpompen die zijn geïnstalleerd door hulporganisaties of de Haitiaanse 
overheid. Water is goud waard.’

Was het een goede keuze om met een mobiele kliniek in het tentenkamp 
te werken?
‘ Persoonlijk ben ik daar erg op tegen. Er wordt een sociale structuur in de 
war gegooid. Ik heb gemerkt dat vooral in het begin mensen niet wisten 
waar ze naartoe moesten. Je ziet van buitenaf niet dat er in een tentenkamp 
een ziekenpost aanwezig is. Wat ik verkeerd vond was dat organisaties 
ongecoördnieerd overal mobiele klinieken installeerden waardoor mensen 
helemaal niet meer wisten waar ze naartoe konden als ze iets hadden. Ik denk 
dat het beter is om één ziekenpost op te zetten op de plaats waar voorheen 
ook een ziekenpost was.‘ 

Ik heb voor een houtskelet bouwmethode gekozen voor de situatie van 
Haïti omdat; alle materialen geïmporteerd moeten worden en hout 
beschikbaar is in buurland de Dominicaanse Republiek, hout gemakkelijk 
te bewerken is en aardbeving bestendig. Wat vindt u van deze keuze?
‘Ik denk dat het een goede keuze is. De Haïtianen bouwen zelf niet echt met 
hout maar hulporganisaties zoals bijvoorbeeld Cordaid wel. Zij bouwen met 
‘Maxima hout’ met cement ertussen. Het is makkelijk te importeren en naar 
een bepaalde plek te transporteren.’

Is de angst om weer in een gebouw te komen afhankelijk van het materiaal 
waar het van gemaakt is?
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‘Of dat verschil er is dat weet ik niet. Dat zal Michiel Mollen van Cordaid beter 
weten. Wat je ziet bij de huizen die door Cordaid gebouwd zijn is dat ze een 
houten frame bouwen met beton ertussen. Ik heb mensen zien metselen 
tussen de houten frames. Een tent is gewoon niet veilig. Sowieso zijn mensen 
uit hun omgeving gerukt en gedwongen op de vlucht geslagen zonder hun 
bezittingen. Ze wonen in een tent en die beschermt gewoon niet voldoende. 
Met een scherp mes of een sleutel kan je het open maken. Daarnaast staat 
deze tent ook niet in een beschermde omgeving, wat in landen als Haïti erg 
belangrijk is. Daarom voel ik wel voor houtsketletbouw.

Ik heb het bouwen met beton afgeschreven omdat de wapening 
diefstalgevoelig is. Uit een gesprek met een constructief docent van de 
universiteit bleek dat, bijvoorbeeld in Turkije, gebouwen zijn ingestort 
omdat tijdens de bouw wapening gestolen is voor het storten van het 
beton. Hoe ziet u het gebruik van beton?
‘Wapening wordt wel meegenomen en verkocht op de zwarte markt. Maar 
het is niet zo als er een huis gebouwd wordt dat anderen dat meenemen. Als 
je met z’n allen iets bouwt kan je ervan uitgaan dat het afkomt. In principe is 
het niet zo dat daarvan gestolen wordt. Als een huis half is ingestort dan gaan 
ze kijken wat er nog is dat ze kunnen gebruiken. Maar het is niet zo dat als de 
buren een huis bouwen dat  daarvan gestolen wordt. Anders zou je continu 
alles om je heen moeten beschermen en dat gebeurt niet.’.

Ik heb gekozen voor het terrein van Petionville Golf club, Delmas 33. Kunt 
u me iets meer vertellen over dit terrein?
‘Er is Delmas 1 tot en met 99. Delmas is heel erg groot, het zijn allemaal 
blokken. De golfclub is heel erg groot. Het is nu al veel kleiner geworden. Het 
is veel groter geweest. De golfclub zal nooit permanent worden want dat kan 
niet. De grond is van iemand en die wil het terug. De golfclub is van iemand die 
daar commerciële interesse in heeft. De locatie van de golfclub is daarnaast 
ook erg gevaarlijk want het terrein loopt schuin af. Er zijn veel modderstromen 
geweest. Daarom zijn ook al veel mensen verplaatst.’

Op welke wijze wordt in de noodhulp een combinatie gezocht met de 
wederopbouw? 
‘Dat gebeurt nu inderdaad. Het is inmiddels twee jaar geleden en dat betekent 
dat de noodhulpfase is afgerond. Er is te zien dat de noodhulp organisaties 
zich langzaam terugtrekken en dat de wederopbouw begint. Het is lastig om 
in eerste instantie al stil te staan bij de wederopbouw. Een ramp overkomt 
iedereen en ook de noodhulp organisaties. Op dat moment is het een 
ingrijpend proces en chaotisch. Nu is er meer rust voor.’

Vindt u het noodzakelijk om ter plaatse onderzoek te doen om het 
onderzoek m.b.t. het gemeenschapsgebouw vorm te geven? 
‘Noodzakelijk niet maar verstandig wel. Het is belangrijk om een gevoel te 
krijgen voor de gemeenschap. Als je niet zelf kunt of wilt gaan dan is het 
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goed om mensen en informatie te raadplegen die je meer inzicht kunnen 
verschaffen. Uiteindelijk wil je toch dat je een ontwerp maakt dat past in een 
die context. Als je het bijvoorbeeld hebt over een gemeenschapsgebouw dan 
kan ik me daar niks bij voorstellen. En ik weet zeker dat als je daar bent geweest 
dit consequenties zal hebben voor je ontwerp op basis van je bevindingen. En 
dat is ook logisch want je bent westers en je een westerse opleiding gedaan en 
kijkt ook met die westerse bril naar een totaal andere samenleving. . En dan 
is er ook nog eens een aardbeving geweest waarbij veel inmenging geweest 
is van allerlei landen. Niet alleen Europese landen maar allerlei landen. Zij 
proberen ookinvloed uit te oefenen en komen ook met allerlei ideeën. 

 U benadrukt het belang van sociale netwerken. Voelde u zich onderdeel 
van dat sociale netwerk? 
‘Zeker in townships zijn sociale contacten en sociale netwerken van groot 
belang. Daar doet men alles mee. Daarom heb ik ook gekeken naar de manier 
hoe kinderen dit netwerk weer opbouwen. Want het is het belangrijkste 
vangnet voor mensen, en dat valt weg. Normaal gesproken ben je daarvan 
afhankelijk. Toen ik daar was, was ik niet bang dat mijn spullen gestolen werden 
omdat ik de mensen om me heen vertrouwde. Als ik dat niet zou kunnen doen 
was het een heel ander verhaal geweest. Wat ook wegvalt is een deel van de 
inkomsten door het verlies van familieleden. En het verlies van mannelijke 
familieleden zorgt voor onveiligheid. Als je geen man, vader, neef, broer of 
zoon hebt dan ben je heel kwetsbaar als vrouw. Door het wegvallen van dit 
netwerk worden mensen argwanend naar elkaar toe. Normaal gesproken 
wordt alles met elkaar gedeeld, maar als je niet meer kan vertrouwen op je 
buren dan maakt dat mensen kwetsbaar.’ 

Verschillende huporganisaties hebben me afgeraden naar Haïti te gaan. 
Hoe staat u daarin?
‘Ik snap dat de hulporganisaties het je afraden. Dat is logisch. Ze willen 
geen juridische claim krijgen als er toch iets met je gebeurt. Toen ik direct 
na de aardbeving naar Haïti  ging heeft iedereen het mij ontraden. Iedereen 
probeerde weg te komen en ik ging er juist heen. Ik ken jou niet, en ik weet niet 
hoe jij bent, dus ik vind het lastig om je hier advies over te geven. Sommige 
mensen roepen dingen over zich af, veel mensen zijn bang voor Haïtianen 
door hun explosieve karakter.’

Hoe kijkt u terug op uw periode in Haïti? 
‘Ik had het geluk dat ik er heel vroeg bij was. Ik was net als de mensen 
zoekende. De tentenkampen zagen er niet zo uit als op de foto’s. Er was 
nog helemaal niks. Via via kwam ik daar terecht. Ik moest mezelf voorstellen 
aan de gang members en dan ben je ook heel kwetsbaar. Ik vertelde waar 
ik vandaan kwam en dat ik culturele antropologie studeerde en dat ik daar 
wilde komen wonen. Ik had toen alleen een rugzak bij me. “Je bent wel een 
Haitiaan he!” zei de leider. Hij zei met een geweer in zijn hand: “Het moet wel 
heel interessant voor je zijn voor je studie antropologie om hier onderzoek te 
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doen.” Ik had niet verwacht dat hij mijn studie zou kennen en begrijpen dat 
ik dat leuk zou vinden. Dankzij hem heb ik twee jongens gehad die letterlijk 
altijd met me mee gingen. Ik was er in januari 2010 en in de zomervakantie 
waren er als heel veel diasporas die hun familie kwamen opzoeken. Toen 
zagen we ook buitenlanders ons kamp in komen en daar stonden ze anders 
tegenover dan tegen ik. Er woonden 10.000 mensen in het kamp en ik kende 
ze allemaal van gezicht. Maar ze kenden vooral mij van gezicht. Ik ben niet 
iemand die rondrijdt in een grote witte auto. We hebben samen vervelende 
dingen meegemaakt. Dat is heel anders dan dat je even in en uit loopt. Ik was 
en voelde me iemand van hen!’
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INTERVIEW EELKO BROUWER

Op 8 Juni 2012 heeft dit interview met Eelko Brouwer plaatsgevonden. 
Eelko werkt bij het Rode Kruis en heeft veel ervaring in het organiseren 
van noodhulp. Hij is opgeleid als antropoloog. Samen met de shelter 
afdeling van de Technische Universiteit Eindhoven doet Eelko onderzoek 
naar innovaties in de noodhulp.

Wat is de huidige onderzoekstaak van het Rode Kruis op het gebied van 
gemeenschapsgebouwen?
‘In het programma speedkits zijn we bezig met het ontwikkelen van 
gemeenschapsgebouwen. Gemeenschapsgebouwen worden in de 
internationale noodhulp als niet correct gezien. In de praktijk gebeurt het 
overal en fungeren voetbalstadions, baseballstadions, scholen, kerken en 
tempels als gemeenschapsgebouw. Deze worden altijd gebruikt als tijdelijke 
opvang. Het heeft lang geduurd voordat dat erkend wordt. Omdat er aan 
collectieve shelters gedaan wordt moeten we daar ook op inspelen in de 
noodhulp. In Japan hebben mensen lang geleefd in collectieve centra en 
op een gegeven moment ontstaan er sociale problemen. Dit vraagt om het 
ontwikkelen van goede interieuroplossingen.’

Hoe speelt het Rode Kruis in op de ontwikkeling van behoeften in de acute 
noodfase en de transitionele fase?
‘We zijn altijd bezig om te proberen om mensen van de ene fase in de andere 
te brengen op een dusdanige manier dat ze niet terugvallen in de vorige fase.  
In de noodfase geven we noodhulp zoals eten en tenten maar op hetzelfde 
moment proberen we de afhankelijkheid te verkleinen. Om dit af te kunnen 
bouwen moeten we ervoor zorgen dat mensen zelf voor hun eten kunnen 
zorgen. We doen dit door activiteiten te organiseren die de zelfstandigheid 
stimuleren, bijvoorbeeld dat mensen geld kunnen verdienen of iets kunnen 
verbouwen. Deze activiteiten worden de vroege ontwikkeling genoemd en 
dat kan inhouden dat een tuin wordt aangelegd,  gereedschappen voor het 
verbouwen worden aangeleverd, een huis wordt verzorgd zodat ouders hun 
handen vrij hebben om voor hun kinderen te zorgen. Als deze fase ophoudt 
dan begint de ontwikkelingsfase. Die fase gaat door totdat de mensen op het 
niveau zitten waarop ze zaten voor de ramp. Wanneer men dit niveau bereikt 
verschilt per persoon.’

Vindt u het aannemelijk om een gebouw te ontwikkelen dat gebruikt 
kan worden na een ramp en dat zich in de tijd transformeert van een 
basisstructuur voor de eerste noodbehoefte naar een volwaardig 
gemeenschapsgebouw?
‘Ja’

Zou het een idee zijn om in een nieuwe voorziening verschillende functies 
te combineren? Ik denk daarbij concreet aan een vrouwenopvang met een 
basisschool, een speelplaats, een ziekenpost en een markt. 
‘Ik vraag me af of een ziekenpost in de eerste fase van het grootste belang is 
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voor een gemeenschapsgebouw. Maar als je hier voor kiest dan is het principe 
om een ziekenpost op te zetten binnen twee dagen en deze uit te breiden tot 
iets anders is goed. Maak het niet specifiek een ziekenhuis. Misschien kom 
je wel in een situatie waar geen ziekenhuis nodig is. Dan komt het niet eens 
het land in. Noem het een multifunctionele ruimte. Het hoeft niet direct een 
medische functie te hebben. Als ze willen opereren dan doen ze dat toch wel 
en zetten ze een tafel neer. Daarnaast kan de combinatie van een ziekenpost 
met een markt problemen opleveren.

Omdat je toch al een scheiding zoekt tussen mannen en vrouwen en een 
bescherming voor vrouwen en kinderen, kan je het beter zoeken in de richting 
van bescherming van mensen en een “safe house”. Een safe house kan je in 
het begin al nodig hebben en van daaruit kan je uitbreiden. Een buurthuis is 
ook een soort safe house, een community center. Dat is altijd belangrijk om de 
kinderen op te vangen zodat ouders bijvoorbeeld puin kunnen ruimen of zich 
opnieuw kunnen organiseren. Neem bescherming als uitgangspunt. 

Als je kijkt naar de piramide van Maslov is ook te zien dat in de vervolgfases 
andere dingen in prioriteit toenemen. Scholing, culturele inbedding en design 
worden dan steeds belangrijker. 

De markt moet nooit naar de verkopers gebracht worden maar naar de 
mensen die willen kopen. Als je je voorstelt dat vrouwen opgevangen worden 
dan wil je deze in eerste instantie zo ver mogelijk van de markt afhouden. De 
markt is niet de meest ideale plek om te combineren met een school of een 
vrouwenhuis. Daarnaast kun je niet iedere vrouw die je helpt op de markt 
zetten omdat er dan altijd mensen buiten de boot vallen. Daarom is er een 
verscheidenheid van verkoopmechanismen nodig. Ik heb eens gezien dat in 
een weeshuis alle meisjes leerden naaien en alle jongens leerden om  motoren 
te repareren. En een heel dorp met naaiende meisjes is ook niet handig.’ 

Vindt u het aannemelijk dat een nood tentenkamp in het centrum van 
Haïti zich ontwikkelt als een permanent onderdeel van de stad?
‘Nee. Het grote doel van Bill Clinton is Port-Au-Prince leegkrijgen. Het veld 
naast het nationaal paleis zal zeker leeggemaakt worden. Als je iets voor Haïti 
wilt ontwerpen, dan moet je de processen volgen die op lange termijn invloed 
hebben op de ontwikkeling. Voor Haïti zit een belangrijke problematiek in de 
dichtbevolktheid van Port-Au-Prince en deze stad is het enige economische 
centrum van het land. Er wordt gepoogd om nieuwe groeicentra te creëren. 
Van de miljoen mensen die in de vluchtelingen kampen zaten moeten er op 
dit moment nog 300.000 mensen geholpen worden. Als je de permanentie wil 
bevestigen moet je je richten op de verwoeste wijken. Als je kiest voor een 
kamp dan maak je de mensen afhankelijk van die plek en gaan ze niet meer 
weg. Dat is tegen het beleid van de regering in, dat mag helemaal niet. 

Als ik een locatie mag voorstellen dan zou ik een wijk nemen die volledig 
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verwoest is, bijvoorbeeld Jacmel. Daar zijn mensen aanwezig met land en 
zonder land. Daar zou je een systeem op kunnen bouwen waar je mensen 
werkt geeft, tegelijk puin ruimt en een hele wijk mee opbouwt. Op die manier 
willen mensen graag terugkomen. In plaats van dat je een kampsituatie gaat 
bevestigen terwijl het eigenlijk niet de bedoeling is dat ze daar blijven. 

Los van het feit dat ze te dicht op elkaar staan, zijn de spontane 
nederzettingen, sloppenwijken, op zich niet iets slecht. Nederland is ook ooit 
begonnen met spontane nederzettingen. Maar een aantal basisvoorzieningen 
en voorwaarden moeten er wel gesteld worden, denk aan brandveiligheid, 
sanitaire voorzieningen, stroomvoorziening, kwaliteit van behuizing en de 
sociale coherentie van het gebied.’

Op welke manier gaat het Rode Kruis te werk bij het neerzetten van 
voorzieningen in een tentenkamp?
‘Vluchtelingen zullen er altijd eerder zijn dan de hulpverleners. Eerst zorg je 
dat je een plek hebt. Dan kijk je naar de bevolkingsdichtheid van een kamp 
en probeer je dit te reorganiseren. We beginnen altijd met sanitair. Daarna 
vormen we straatjes en eventueel een centrale binnenplaats en dan kan er zo 
een gebouw komen. In het begin moet de ruimte die je inneemt klein zijn. De 
mensen moeten namelijk gereorganiseerd worden binnen het kamp.’

Ik heb voor een houtskelet bouwmethode gekozen voor de situatie van 
Haïti omdat; alle materialen geïmporteerd moeten worden en hout 
beschikbaar is in buurland de Dominicaanse Republiek, hout gemakkelijk 
te bewerken is en aardbeving bestendig. Wat vindt u van deze keuze?
‘Hetpakket dat je voorsteld is van hout met aluminium verbindingen. In Haïti 
is geen hout en dat moet dus geïmporteerd worden. Daarom gebruiken we 
tenten. Het zal nooit lukken om hout te importeren binnen twee dagen. 
Het hout wordt je bottleneck. Als je daarop moet vertrouwen heb je een 
probleem. Als je zoiets wil maken dan moet je er aan denken dat je de timing 
goed hebt. In de noodfase moet je iets hebben waar je materialen kan 
opslaan. Daarvoor gebruiken we bestaande gebouwen of we zetten iets neer 
dat makkelijk op te bouwen is of wat je meteen uit het vliegtuig kan gooien. 
Hout kan je eventueel ook opslaan. Maar er zijn twee nadelen: hout heeft 
relatief veel volume en is relatief zwaar als je dezelfde kracht wil opvangen. 
Maar er zijn manieren om dit door te ontwikkelen. Er is een man bezig 
met het maken van platen van resthout met een stalen versteviging erin. 
Maar het belangrijkste is dat als je een systeem wil uitbouwen het in eerste 
instantie iets moet zijn dat je binnen kan vliegen en snel kan opzetten. Later 
kun je gaan werken aan de bouwverordeningen en permanente integratie.. 
Daarop moet de materiaalkeuze gebaseerd worden. Dan kom je meestal op 
een andere materiaalkeuze voor de noodfase en de uitbreiding. De manier 
waarop het ene materiaal overgaat in het andere moet meegenomen worden. 
Wij gebruiken in eerste instantie meestal staal en geen aluminium, maar we 
staan open voor alle materialen. Het maakt niet uit waar het van gemaakt 
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is als het maar voldoet. In eerste instantie mag het materiaal duurder zijn, 
in de ontwikkelingsfase is de locale verkrijgbaarheid van belang. Maar het 
is goed als de mensen in het proces van de ene fase in de andere worden 
meegenomen.

Voor de fundering gebruik ik een aluminium voetstuk dat gesteld wordt 
door middel van een duckbill. Wat vindt u van deze oplossing? 
‘Deze oplossing ken ik, hier hebben wij ervaring mee. Het werkt goed maar is 
afhankelijk van de ondergrond. Het werkt niet op elke ondergrond goed. Het 
probleem in Haïti is dat er veel puin ligt, dat moet opgeruimd worden en daar 
moet een nieuwe toplaag op komen. Per gebied verschilt de grondsoort sterk. 
Het is dus lastig om één fundering te ontwerpen voor heel Haïti. Wat wel een 
oplossing kan zijn is het graven van een kuil en daar een geketende fundering 
in te zetten en deze met bouten vast te zetten. Als we snel een fundering op 
willen bouwen dan storten we een cementvloer en die zorgt gelijk voor het 
gewicht om bijvoorbeeld de tent of rubbel omlaag te houden en voor hygiëne.  
We storten deze vloer zo snel mogelijk na de ramp.’

Denkt u dat een gemeenschapsgebouw dat ik nu ontwikkel relevant zou 
kunnen zijn voor andere situaties? En op welke manier zou het relevanter 
kunnen zijn?
‘Waarom kies je voor deze locatie? Want dit veldje kom je nooit meer tegen. 
Het is een fictief project maar je wilt wel een waardevol eindproduct hebben 
dat ook breder toepasbaar is. Doordat je het zo specifiek maakt, kan ik jouw 
oplossing met een foto van de huidige situatie wegvegen. De algemene 
toepasbaarheid is belangrijk voor een dergelijk project. Waarom begin je 
niet met een voetbalveld met een bescherming. Wat je uitbreidt met extra 
voorzieningen. Wat de gemeenschap bij elkaar brengt in Haïti is zeker voetbal. 
Denk na over de flexibiliteit van de oplossing. Maak er niet Haïti van maar 
noem het een stedelijke oplossing; van bescherming naar zelfredzaamheid. 
Het gaat om het principe dat je mensen helpt en de sociale cohesie verbetert 
van een wijk. Dat je daarvoor een kamp gebruikt dat helemaal geen wijk mag 
worden kan je ter zijde schuiven. 

Wat je tijdelijk opzet is per definitie licht van gewicht en minder sterk. Van 
snel en algemeen naar opbouwend en specifiek. Van het adresseren van de 
afhankelijkheid naar het oplossen van de afhankelijkheid. Het moet helpen 
in de transitie naar een  nieuwe situatie en gericht zijn op een bepaalde 
doelgroep. Het gaat niet alleen om de bebouwing maar het gaat ook om de 
systemen die er achter zitten. Het probleem in Haïti is geweest. Probeer het 
terug te brengen naar een algemenere oplossing.’ 
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INTERVIEW ALEXANDER VOLLBREGT

Op 8 juni 2012 heeft het interview met Alexander Vollbregt plaatsgevonden. 
Alexander werkt bij de TU Delft als docent Urban Emergencies bij de 
faculteit Bouwkunde en heeft na de aardbeving in Haïti met een groep 
studenten onderzoek gedaan en huizen gebouwd in Haïti. 

Vindt u het aannemelijk dat er van wordt uitgegaan dat een nood 
tentenkamp in het centrum van Haïti zich ontwikkelt als een permanent 
onderdeel van de stad?
“Er zijn drie verschillende typen tentenkampen. Aan de ene kant zijn er de 
tentenkampen die in eerste instantie door de locale bevolking zijn opgericht 
en waar de samenwerkende hulporganisaties zich later inmengen met 
hulpvoorzieningen. Dan zijn er de kampen die door de lokale bevolking zijn 
opgericht maar waar de samenwerkende hulporganisaties zich niet mee 
bemoeien omdat het niet in hun gebied ligt. Vaak is dit in gebieden die nog 
niet door de stad zijn toegeëigend. Bijvoorbeeld plekken waar een rivier 
loopt of een berg met landverschuivingen en het tot een gevaarlijke plekken 
maakt. Deze kwetsbare locaties worden ingenomen door gemeenschappen 
die slechts het verlangen tot nabijheid van de stad en de economie hebben. 
Het maakt hen niet uit hoe, waar of wat dat voor hun leefsituatie betekent 
en vanuit die gedachte wordt een gebied bewoond. Deze mensen kijken 
niet naar lange termijn oplossingen maar naar overlevingsstrategieën. Dit is 
te zien overal in de wereld. Soms krijgen zulke gemeenschappen te maken 
met een vulkaan uitbarsting, een overstroming of een landverschuiving. Zij 
verkiezen het kunnen voorzien in hun levensonderhoud boven een veilige 
locatie voor henzelf of hun familie. Vaak hebben zij al eerder ervaren dat het 
leven buiten de stad ondraaglijk was vanwege een gebrek aan mogelijkheden 
om handel te drijven. En dan zijn er de nieuwe grote kampen ver buiten de 
stad die het mogelijk maken om de stad te ontdoen van tentenkampen op 
openbaar terrein. Deze strategie is niet uniek voor Haïti. Het was eveneens 
zichtbaar net voor de Olympische Spelen in China maar ook in Nederland met 
de Roma. De vraag is natuurlijk wat het toekomstperspectief is voor deze 
verschillende locaties. In bepaalde situaties kan het kamp zich inderdaad 
ontwikkelen tot iets dat op een sloppenwijk lijkt. Op langere termijn wordt 
een dergelijke wijk geaccepteerd als een nieuw onderdeel van de stad en 
wordt er door de stad geïnvesteerd in de benodigde infrastructuur. Het wordt 
langzaam geformaliseerd.” 

Hoe kan de ontwikkeling van een tentenkamp als een permanent 
onderdeel van de stad gestimuleerd worden?
“Steeds meer plekken ondergaan een verstedelijksproces. Hoe meer ze 
verstedelijkt zijn hoe meer ze erkend worden als een deel van de stad. 
Zorg daarom dat het groot wordt. De  aardbeving is een momentopname. 
Vervolgens  komen de middelen, het geld en de kennis. Cruciaal is een 
efficiënte inzet van  de middelen. Het slimste is natuurlijk dat alles wat je inzet 
een basis kan leggen voor toekomstige ontwikkeling. Al hetgeen dat in de 
noodfase wordt ingezet én kan bijdragen aan vervolgfasesis meegenomen. 
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Hierdoor lever je al een aanzet tot een verstedelijkingsproces. Dat is positief 
aan de insteek van dit project. Een kliniek, een school, een kennisinsituut, een 
waterpunt, waar wordt geleerd hoe er met materialen, energie, afval en water 
omgegaan kan worden. Het kan inspirerend werken.”

In wat voor situatie heeft u onderzoek gedaan in Haïti?
“Samen met Cordaid hebben we gewerkt in twee gebieden die naast elkaar 
liggen maar die een sterk ander karakter hebben. Een ervan heet Saint-Marie, 
wat een soort sloppenwijk is, maar het hele stuk land is eigendom van de 
kerk. In dit hele gebied is een sterke sociale cohesie. Meteen daarnaast ligt 
een andere wijk, Villa Rosa, en dat is een sloppenwijk zoals we die kennen 
van de beelden van Caracas. Er wordt hier tegen de berg opgebouwd in 
meerdere lagen. Beide sloppenwijken gaan inderdaad niet weg en ze liggen 
midden in de stad. En dan moet er gezocht worden naar wat voor activiteiten 
de wijk vooruit helpen. De faciliteiten in Villa Rosa zijn erg goed; er is een 
kerk, een goede school en dergelijke. Het heeft een krachtige voorzienende 
functie voor de wijk zelf maar ook voor de wijken in de omgeving. Maar de 
situatie in Saint-Marie, een bijzondere dichtbevolkte wijk is anders. Of een 
gemeenschapsgebouw een gevoel van saamhorigheid kan brengen in de ene 
of in de andere wijk is erg verschillend.” 

Waarom denkt u dat Cordaid niet alle huizen heeft kunnen bouwen die in 
het mandaat stonden?
“De eerste fase kostte veel geld. Bij Cordaid bleek op een gegeven moment dat 
het budget van  130 miljoen euro niet toereiekend was om alles te bouwen wat 
gepland was. In plaats van  de 10.000 woningen die gepland waren werden het 
slechts 4500 woningen. Dit kan gekomen zijn doordat er meer immateriële 
processen zijn geweest die  veel meer tijd en geld vroegen dan gepland om 
alles in goede banen te leiden. Aan de ene kant is er een keuze gemaakt voor 
kwaliteit in plaats van voor kwantiteit maar aan de andere kant zou men zich 
af kunnen vragen hoe een organisatie met zoveel ervaring zo’n verkeerde 
inschatting kan maken. In principe is Haïti uniek maar niet zo uniek.” 

Ik heb voor een houtskelet bouwmethode gekozen voor de situatie van 
Haïti omdat alle materialen geïmporteerd moeten worden en hout 
beschikbaar is in buurland de Dominicaanse Republiek, hout gemakkelijk 
te bewerken is en aardbeving bestendig. Wat vindt u van deze keuze?
“Mijn advies is materiaal te kiezen dat op den duur de economische groei 
van Haïti kan stimuleren. Het is belangrijk om lokaal bouwproducten te 
ontwikkelen in Haïti. De komende 20 jaar is de economie van het bouwen 
groot in Haïti. Als er alleen gebouwd wordt met importhout  of iets anders 
dat geïmporteerd wordt dan heeft Haïti daar niet heel veel aan. Los van 
het feit dat ze heel veel huizen krijgen van de hulporganisaties en dat de 
buurlanden hout en bamboe produceren, de lokale economie wordt op die 
manier niet versterkt. Denk daarom aan bamboe! Bamboe is een ongelofelijk 
onderschat materiaal. Wat er allemaal niet met bamboe gemaakt wordt 
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is ongelofelijk. Van micro tot macroniveau. Het groeit ontzettend snel en 
architectonisch kunnen er fantastische ritmes mee gecreëerd worden. Tijdens 
onze onderzoeksperiode in Haïti hebben een paar studenten onderzocht hoe 
nieuwe landbouwproducten en restproducten in de landbouwsector gebruikt 
kunnen worden als bouwmateriaal. Ze hebben gekeken naar het bioklimaat 
van Haïti, naar wat er kan groeien, wat zijn producten die gewend zijn aan 
een dergelijk klimaat en wat is de ondergrond. Hoe je bijvoorbeeld met hasj 
kan gaan bouwen of hasj als voeding kan gebruiken. Dan stimuleer je lokale 
landbouw en de lokale economie.” 

Hoe denkt u dat de grenzen vormgegeven kunnen worden tussen het privé 
gedeelte, het semi-privé gedeelte en het openbare gedeelte?
“Het is natuurlijk de vraag dat als deze binnenruimte een semi-exclusieve 
ruimte wordt, wat is dan de grensconditie? Wat is de notie van exclusiviteit? 
Loopt het in elkaar over of zijn het harde grenzen zoals bij een gated 
community? Dooreen natuurlijke barrière te gebruiken versterk je de 
grensconditie. Je zou het ook een natuurlijke overloop kunnen noemen. 
Een barrière probeert een scheiding te maken tussen de binnenwereld en 
de buitenwereld van een gebouw. Maar iedereen wil een onderdeel zijn van 
de binnenwereld en hierdoor kan een conflict onstaan. De vraag is hoe je dit 
zoveel mogelijk vermindert. Ik stel deze vraag omdat hetzelfde zichtbaar 
was in wijken waar verschillende hulporganisaties werkzaam waren en 
allemaal verschillende vierkante meters voor huizen verzorgden. Hierdoor 
onstonden conflicten omdat iedereen natuurlijk zoveel mogelijk vierkante 
meters wilde. Goede intenties kunnen onverwachte gevolgen geven. Deze 
onverwachte gevolgen onstaan wanneer de sociale, ruimtelijke, politieke, 
lokale, economische en culturele factoren niet goed onderzocht zijn. Het is 
niet mogelijk om alles te onderzoeken maar het kan een leermoment zijn in 
dit proces.” 

Wat vindt u van dit transformerende programma van eisen voor een 
gemeenschapsgebouw in Haïti?
“Je ontwikkelt een gebouw in een noodsituatie, waarin iedereen alles kwijt is, 
maar dat niet bedoeld is om in te wonen. Ik snap je ambitie maar dit is asting 
om te waarborgen. Je kunt je voorstellen dat regels in tijden van nood aan de 
laars gelapt worden. Alles wat bewoonbaar is wordt bewoond.” 

Vindt u het aannemelijk om een gebouw te ontwikkelen dat gebruikt 
kan worden na een ramp en dat zich in de tijd transformeert van een 
basisstructuur voor de eerste noodbehoefte naar een volwaardig 
gemeenschapsgebouw? 
“Het is goed om hier een kliniek in te plaatsen. Je richt je programma op 
de behoeften die er op verschillende momenten zijn. Probeer dit in een 
diagram weer te geven. Wat je eigenlijk doet is evolutionaire architectuur, een 
architectuur die evolueert aan de hand van de context. Dat is heel krachtig. 
Je brengt op die manier een gebouw in relatie met het organische proces en 
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het maakproces. Op die manier kan je inspelen op het ontbreken van bamboe 
en hout in de eerste fase en later zou je bamboe in de toplagen kunnen 
toevoegen.Er kan een combinatie komen tussen het bouwsysteem van de 
eerste fase en het systeem dat daar in tweede instantie op aan sluit.”

Heeft u een idee waar dit project zou passen in de context van Port-au-
Prince?
“Een dergelijk project zou goed passen bij Saint-Marie, omdat ze daar al 
scholen en dergelijke hebben. Afhankelijk van het beeld dat je schetst zou 
je ook voor Villa Rosa kunnen kiezen.  Maar het maakt in principe niet uit. 
Je hebt het voor het uitkiezen. Maar het project is niet hyper contextueel 
georiënteerd. De lokale sociale culturele context is niet meegenomen in 
het project. Het is een goede keuze om deze context niet kunstmatig toe 
te voegen of om het project erg contextueel te richten. Ga om met de notie 
van sloppenwijken waar de principes van het project eigenlijk indirect een 
basis voor zouden kunnen zijn. Het is Haïtiaans ingebed in Port-au-Prince. 
Iedere wijk is namelijk net anders. Het heeft met de samenstelling van de 
dorpelingen te maken die een wijk een ander karakter geven, dat kan hier niet 
door jou bepaald worden. Een sloppenwijk is een sloppenwijk. 70% van de 
sloppenwijken lijkt op elkaar, lokatie a, b of c, het maakt niet zoveel verschil. 
Het verschil zit in kleine nuances; de helling, de windrichting de oriëntatie.” 

Wat vindt u van de architectonische vormgeving van het ontwerp?
“Er bestaat natuurlijk een inheemse architectuur in Haïti. Zij bouwen volgens 
hun lokale sociale behoeften. Ik weet niet of het je opgevallen is maar bijna  
iedere woning in Haïti heeft 5 deuren. Twee aan de voorkant, en verder aan 
iedere zijde één. Het is een soort lokale sociale culturele gewoonte. Ik ben 
gaan onderzoeken waar dit vandaan komt. Het heeft te maken met de voodoo.   
Het gaat om het idee dat geesten altijd een mogelijkheid hebben om naar 
buiten te gaan. Maar het heeft ook een praktische reden; door iedere deur kan 
vuil naar buiten geveegd worden. En daarnaast dient het ook voor ventilatie. 
Er zijn niet zoveel grote ramen, ze gebruiken geen glas maar blokken. Ze doen 
dit vanwege de ventilatie en als inbraakpreventie maar ook omdat geesten 
vrij je huis in en uit kunnen gaan. Als je dat meeneemt in je project dan neem je 
ook een lokale culturele bouw tradities mee in je project. Dat kan alleen maar 
je project versterken.” 

Denkt u dat een gemeenschapsgebouw als hetgeen ik nu ontwikkel 
relevant zou kunnen zijn voor andere situaties? En op welke manier zou ik 
de relevanrtie kunnen versterken?
“Je hebt je studie gedaan als een abstract iets van een potentieel gebouw. Maar 
zorg ervoor dat je project in verschillende situaties toepasbaar is. Het project 
gaat om de nieuwe principes van transformatie. En deze principes zijn ook 
belangrijk voor de lokale mensen. Probeer dit in diagrammen te verwerken. 
Dat is jouw bijdrage aan het grote onderzoek en aan de discussie. “



253

Wat voor verder onderzoek zou u kunnen adviseren?
“Onderzoek hoe het object binnen een wijk relevant kan zijn en wat de 
potentiële gevolgen kunnen zijn van het gebouw. Hoe stel je je voor dat het 
zich ontwikkelt? . Hoe is het gebouw een katalysator? Wat zijn de processen 
die nodig zijn om dit te laten groeien? En wat is de relatie van dit gebouw met 
eventueel meer van deze varianten van gemeenschapsgebouwen, een soort 
van netwerk? Probeer te onderzoeken hoe dit gebouw ontwikkelingen gaat 
faciliteren. Wat zijn de economische, sociale, stedebouwkundige gevolgen die 
het gebouw kan veroorzaken. Wat zijn indirect de immateriële activiteiten die 
gaan plaatsvinden als gevolg van deze bouw? Hoe kan het nieuwe processen 
faciliteren?”
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INTERVIEW MICHIEL MOLLEN

Na een oriënterend gesprek met Michel Mollen over zijn  werk in Haiti, op 
17 Februari 2012, heb ik op 15 juni 2012 een  interview afgenomen. Michiel 
werkt bij Cordaid en heeft na de aardbeving in Haïti huizen gebouwd en 
intensief deelgenomen aan het ontwerpproces. Daarvoor heeft hij een 
uitgebreid onderzoek gedaan naar het materiaalgebruik, de verbindingen 
en de uitvoering.  Hij is een oud-student van Alexander Vollebregt van de 
master Urban Emergencies aan de Technische Universiteit Delft. 

Vindt u het aannemelijk om een gebouw te ontwikkelen dat na een ramp 
gebruikt kan worden en dat zich in de tijd daarna transformeert van 
een basisstructuur voor de eerste noodbehoefte naar een volwaardig 
gemeenschapsgebouw?
‘De wijk zou zich kunnen ontwikkelen zoals de projecten in Caracas. Op 
bepaalde plekken werkt het en op anderen niet. Er zijn wel projecten zoals de 
urban generator, een catalysator  zoals jij hem nu ontwerpt, die helpen aan de 
levendigheid van de omgeving. Ik ben er van overtuigd dat dat kan werken. 
Maar een ‘one size fits all’ bestaat gewoon niet. Het heeft voor een groot deel 
te maken met de sociale betrokkenheid die je weet te creëren. Het succes 
hangt echt van de mensen af. In een situatie waar geen sociale cohesie is, of 
op sommige plekken een beetje, is het een uitdaging om door middel van een 
gemeenschapsgebouw de sociale verbinding en betrokkenheid te versterken. 

Je moet voor het daadwerkelijk realiseren van dit ontwerp heel succesvol zijn in 
het mobiliseren van alle betrokkenen en daar vervolgens een fonds van weten 
te overtuigen dat het om een goed project gaat. Dat blijft een hypothese want 
je zit niet aan tafel met deze partijen. Dit hypothetische standpunt kan de 
basis vormen voor je  ambitie om zo’n  gebouw te ontwerpen. Maar er zijn 
situaties waarin de sociale cohesie zo slecht is dat je je kan afvragen  of het 
tijdstip wel geschikt is. “Haitians do not trust Haitians.” Die sociale cohesie 
moet eerst helemaal opgebouwd worden. Er is niks. Mensen denken niet eens 
verder dan de volgende maaltijd, hun toekomstvisie reikt niet verder dan een 
halve dag. Dat is bizar. Samenwerken zit niet in hun systeem. Alles is gericht 
op overleven. Maar er zijn zeker succesverhalen te zien van mensen die de 
voordelen van samenwerking met elkaar zien.’

Op welke manier denkt u dat het gemeenschapsgebouw dat ik nu 
ontwikkel toepasbaar zou kunnen zijn voor soortgelijke situaties? 
‘Ik denk dat je een waardevermeerdering toevoegt aan het afstudeerproject 
wanneer je de hypotheses expliciet benoemt en een link legt met de realiteit. 
Die hypotheses geven meer vorm  aan het eindproduct.’ 

Cordaid heeft ondervonden dat de aanpak waarbij de gemeenschap 
betrokken wordt tot duurzamere resultaten leidt. Op welke manier speelt 
dit een rol in het initiële ontwerpproces?
‘Voor dit ontwerp ga je nu uit van de maakbare maatschappij, dat wij 
grote denkers een concept kunnen creëren zonder echt grote inmenging 
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van de locale bevolking van het begin af aan. Wat nu de ontwikkeling is in 
wederopbouw in dit soort gebieden, is dat al vanaf het beginstadium de locale 
bevolking aan tafel zit om mee te denken over het ontwerp. Onze focus ligt 
meer op het proces dan op het product. Er is sprake van  een toenemend 
bewustzijn dat het betrekken van de bevolking cruciaal is voor het creëren 
van draagvlak en het benutten van de locale capaciteit. De leidinggevende 
in alle belangrijke organisaties zijn dat nu ook aan het ondervinden. Iedereen 
roept het al lang maar nu wordt de daad bij het woord gevoegd. Daarvoor 
moet in kaart gebracht worden wat de locale bevolking wil en kan en onze 
eigen rol als buitenlandse bemoeials moet eigenlijk zijn het dichten van 
gaten, begeleiden en ondersteunen. Het gaat daarbij om een technische en 
procesmatige ondersteuning. Daarbij wordt een voorgesteld product kritisch 
bekeken en worden argumenten verzameld om financiers te overtuigen. De 
eerste noodfase moet gericht zijn  op het overleven in de chaos. Pas wanneer 
de eerste behoeften vervuld zijn ontstaat er ruimte om tot een gedegen 
projectvoorstel te komen. Mensen moesten eerst watertrappelen om hun 
kop boven water te houden. Vanwege deze instelling heeft het deels lang 
geduurd voordat processen opgang kwamen. Voor een ander deel heeft het 
lang geduurd vanwege de beperkingen van de logistieke structuur. Een ramp 
normaal westers rampproces, in een goed georganiseerde situatie, zoals 
bijvoorbeeld na de vuurwerkramp in Enschede kan zelfs al tien jaar duren, 
terwijl het proces in Haïti binnen twee jaar afgerond is. 

Een proces waar Nederland al 200 tot 300 jaar over doet in 6 maanden. 100 
jaar stedenbouw en ruimtelijke ordening in 6 maanden. Doe het dan op zo 
een manier dat je niet meer gelooft in de maakbare maatschappij. Dat deel 
van het sociaal idealisme moeten we toch een beetje aan de kant schuiven. 
Dat hebben we met de Bijlmer wel geleerd. Hertzberger is echt nog iemand 
die gelooft in het periodiek systeem der elementen als het ordenend 
systeem voor alles. Hij zit nog te veel in de relativiteitstheorie en niet genoeg 
in de kwantummechanica. Dingen zijn niet lineair. Hij denkt alles nog te 
categoriseren en kwantificeren. Dingen zijn gewoon ontzettend ingewikkeld. 

Bij het ontwerp van de huizen voor Haïti moest het heel snel. We konden snel 
een product produceren dat uit zou kunnen groeien naar een lange termijn 
oplossing. Maar door de moeilijkheden die we ondervonden, bijvoorbeeld 
door het ontbreken van bouwzeil moesten we overstappen op een 
permanente oplossing. Eigenlijk hebben we daar een ontzettende top down 
interventie gedaan, wat niet echt de voorkeur geniet. Het is natuurlijk ideaal 
als je gewoon vanaf het begin de betrokkenen aan tafel kan krijgen en mensen 
kan mobiliseren om het zelf te doen. Ik denk zeker dat er een kracht zit in 
hetgeen je voorstelt.’

Niet alle doelen die jullie aan het begin gesteld hadden zijn bereikt. Waar 
heeft dat mee te maken?
‘Dat moet genuanceerd worden. Je komt in een situatie waar je zo snel 
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mogelijk conclusies probeert te trekken en doelen probeert te stellen. Die 
doelen worden gesteld op basis van grove aannames die zich later verfijnen. 
De doelen en de planning die we in eerste instantie hadden hebben we 
inderdaad niet bereikt omdat deze zich gaande weg verfijnden. We hebben 
onze planning realistischer moeten maken op basis van onze ervaringen 
daar. In die zin ben ik erg blij met de plannen die we bereikt hebben.  Het is 
belangrijk om in de praktijk mee te draaien. 

Wat vindt u van de combinatie van functies in de tentenkampen in Haïti 
van bijvoorbeeld een vrouwenopvang met een basisschool, een kliniek en 
een markt  op basis van hetgeen e u daar gezien en ervaren heeft?
‘Ik zie niet waarom een markt met een vrouwenhuis een lastige combinatie zou 
zijn. Je kunt je afvragen in hoeverre een vrouwenhuis zich in de maatschappij 
moet bevinden of daarbuiten. Je plaatst het nu midden in de maatschappij 
en dat is een mogelijke aanpak. Het bij elkaar zetten van de vrouwen kan 
krachtig werken. Ook de combinatie met een school voor de kinderen past 
daarbij. De markt wordt inderdaad veelal door vrouwen geleid en dit kan een 
manier zijn om werkgelegenheid te creëren. Ik denk dat dat  goed kan werken, 
maar het is een expertise die buiten mijn vakgebied ligt. Ik zie niet 100% in 
waarom dat niet zo kunnen.  Ik denk dat het mooie van een markt is dat het 
zijn eigen bestaansrecht moet verdienen. Als men het wil boycotten dan zal 
ze dat wel lukken. Ik zie wel een risico in de markt. Op de markt kan namelijk 
brand uitbreken door het gebruik van kookketels. In de praktijk gebeurt dit 
ook af en toe. Daar moet je in het ontwerp beschermende maatregelen voor 
nemen.’ 

Alexander Vollebregt vertelde mij dat een dergelijk project eventueel zou 
kunnen landen in een wijk zoals Villa Rosa waar Cordaid werkzaam is. Hoe 
denkt u daarover? 
‘We hebben er een voorbeeld van gezien in Port-Au-Prince. In deze wijk in 
Port-Au-Prince, een onderdeel van Villa Rosa, zijn we met een succesvolle 
projectdefinitie naar buiten gekomen. Dat is een project dat compleet 
vormgegeven werd door de locale mensen. Het enige wat Cordaid heeft 
gedaan is gezorgd dat het professioneel genoeg was en haalbaar. Cordaid 
heeft ze met die expertise bijgestaan en door het proces geloodst. Zij kunnen 
nu zelf de wijk gaan verbeteren. Op die manier zou dit project ook goed uit 
kunnen pakken.’

Hoe denkt u over de beheersbaarheid van het gebouw?
‘De beheersbaarheid is nog een aandachtspunt in je ontwerp. Ik denk dat 
brandbaarheid een aandachtspunt is en het selecteren van mensen die 
toegang hebben tot het gebouw is lastig. Je moet kijken hoe je ervoor kan 
zorgen dat het een veilige plek is. Het kan werken als een kasteel met een 
ophaalbrug dat wanneer het verkeerd dreigt te lopen de ophaalbrug omhoog 
kan. Dan moet je wel zorgen dat het ‘een belegering’ kan doorstaan. Je moet 
als typologie uitgaan van het kasteel. Maak er maar een kasteel van en leg er 
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een slotgracht omheen. Dan heb je water om te blussen. Een veilige haven 
voor de dames, een ophaalbrug. 

Ik denk dat je heel nadrukkelijk over het concept eigendom na moet 
denken en daar richting aan moet geven. Op het moment dat je dingen 
gemeenschappelijk maakt dan krijg je het idee van de Bijlmer. Er kan 
overal vervuiling ontstaan. De zones die minder, of niet, gedefinieerd zijn 
als behorend bij een specifieke persoon vervuilen snel. In Atjeh zie je dat 
het tsunami-museum annex vluchtgebouw een grote vuilnisbelt is. Dan zijn 
de Atjehnezen nog vrij netjes, moet je nagaan hoe dat gaat in een land als 
Haïti waar mensen gewoon op de vuilnis leven. Het enige wat Haïtianen echt 
schoon houden is de eigen binnenruimte. Maar zelfs direct na de voordeur zie 
je de vuilnis liggen.’ 

Worden de huizen zo gebruikt zoals Cordaid dat bedoeld heeft?
‘We hebben ook een voorbeeld gezien van een timmerman die zijn huis uit 
elkaar heeft gehaald en het heeft aangepast. Het is een groot knutselobject 
geworden. Een soort Cordaid huis met kanker. Hij was timmerman en zei: “Zo 
doen we dat niet in Haïti.” Bouwtechnisch was het niet zo handig maar wij 
moeten het op een gegeven moment ook loslaten. Wij hebben een goede 
basis gegeven en vanaf dat moment moet je zelf weten wat je ermee gaat 
doen. 

We hebben ook een huis gegeven aan een gezin dat vervolgens het huis ging 
verhuren. Moet je daar boos over worden? Ik denk van niet. Ze verdienen 
daar hun brood mee en wonen zelf ergens anders. Ze dragen bij aan de 
woningmarkt en helpen er anderen mee. Die mensen geven toch prioriteit aan 
het economische aspect ervan en dat is hun goed recht denk ik. Je probeert 
mensen een dak boven hun hoofd te geven. En indirect heb je twee gezinnen 
een dak boven hun hoofd gegeven.’ 

Op welke wijze stuurt Cordaid in de locatiekeuze van de woningen?
‘Het overlevingsmechanisme. Mensen leven op die grond omdat die grond 
vruchtbaar is. Ze willen ook dat de grond overstroomt dan blijft het vruchtbaar 
en ze willen dicht bij het land zitten dat ze bewerken. Daarom hebben onze 
huisjes een zolder bovenin. Daar leggen ze hun waardevolle spullen droog. 
Die wand  kan er gewoon tegen, die is van cement in gaas. Het huis stroomt 
vol blubber en dat vegen ze weer naar buiten. Wat we wel hebben geprobeerd 
is om het huis in zo’n  situatie gewoon hoger te zetten zodat wanneer het 
water een beetje overstroomt het minder snel binnenloopt. Maar mensen 
houden  daar rekening mee. Daar kiezen ze zelf voor.’

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de klimatologische 
omstandigheden op stedelijk niveau?
‘In een stad zoals Port-Au-Prince, waar zoveel van beton is daar heb je veel 
thermische accumulatie. Dat is gewoon super heet in de zomer vanwege al het 
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steen dat er is. Wat ook zo is, is dat Port-Au-Prince geen stedenbouwkundige 
beheersing heeft. Dus überhaupt wordt aan de breedte van straten niks 
gedaan. De oplossing die je voorstelt om het gebouw boven de omliggende 
bebouwing uit te laten steken kan problemen opleveren doordat buren 
mogelijk een gebouw vlak naast jouw gebouw plaatsen voor de openingen. 
Er wordt eerst een laag gebouwd en als er meer geld is staat er al snel een 
nieuwe laag op en zo gaat dat door. Dan heb je heel veilig gebouwd maar dat 
maakt niet zo veel uit. Eigenlijk zou je je gebouw zo stevig moeten bouwen 
dat het het omvallen van een ander gebouw kan overleven en gewoon blijft 
staan. 

Er is nu niet meer zoveel hoogbouw omdat het door de aardbeving is ingestort. 
Maar daarvoor was er heel veel hoogbouw. Er waren 7 of 8 verdiepingen op 
elkaar gebouwd  wiebelend en wel, tot die aardbeving kwam en toen ging het. 
En nu is er geen hoogbouw meer. Het heeft dus niet veel zin om rekening te 
houden met die ene laag.’ 

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de klimatologische 
omstandigheden met betrekking tot ventilatie op gebouwniveau?
‘Een van de belangrijkste stappen was een hoog dak zodat er een flinke lucht 
ruimte onder het dak ontstond waar de hete lucht naar toe kon zonder dat je 
daar met je hoofd in staat. Verder hebben we rondom het dakvlak een opening 
van ongeveer 100 mm boven-  en onderaan het dak. Ongeacht van welke 
kant van het gebouw de winddruk  komt ontstaat hierdoor een zuiging die de 
warme lucht meeneemt. Er kan binnenin nog een tweede dak aangebracht 
worden die de stralingswarmte buiten houdt. Dat hebben we niet gedaan en 
de voornaamste reden daarvoor waren de kosten. In de nok hebben we wel 
een  kap geplaatst waardoor luchttransport mogelijk is. Het is dus belangrijk 
dat materialen  snel, betaalbaar en verkrijgbaarzijn. 

Je moet er daarnaast voor zorgen dat de overstek niet langer dan een voet is. 
Anders krijgt de wind er teveel grip op. Dat is de vuistregel. Maar hier zijn ook 
andere ontwerpoplossingen voor te vinden. Door het plaatsen van een extra 
kolom in de patio die je nu hebt, of het plaatsen van een kalf of het anders 
vormgeven van de balken.’

Hoe hebben jullie gekeken naar de schaduwwerking van de veranda’s?
‘Niet. Waar ze het wilden hebben daar zetten wij het neer. Hoe ze het gebouw 
oriënteren dat weten ze zelf wel. De ene wil zijn veranda naar de straat 
hebben de andere andersom. Alles is ten bate van de gebruiker. De meest 
onmogelijke oriëntaties werden voorgesteld. We hebben de gebruiker zoveel 
mogelijk de vrije hand gegeven.’

Vanuit de locale tradities heeft Cordaid geconstateerd dat er veel deuren 
in het gebouw moeten zijn naar buiten toe. Is dit voor alle soorten ruimtes 
noodzakelijk?
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‘Er zijn mensen die zeggen dat de deuren zijn voor de voodoo en dat daardoor 
de geesten vrij kunnen bewegen. Als jij door de enige deur naar buiten zou 
lopen dat zou je de geest opsluiten. De geest zou dan door jou heen moeten 
om naar buiten te komen. Als er meerdere deuren zijn kunnen ze via een 
andere deur eruit. Aan de andere kant is het ook gewoon handig omdat je 
hierdoor een muur kan plaatsen die de ruimte opdeelt waardoor zowel jij als 
je ouders nog in het huis kunnen blijven wonen. Of een opslaghok voor de 
handelswaar.’ 
‘In het ontwerp hebben we drie deuren: twee onder de veranda aan de 
achterkant en twee luiken aan de zijkant. De onderbalk onder het luik staat op 
klosjes en die kan er zo uit. Het luik kan zo vervangen worden voor een deur 
en uitbouwen naar de zijkant wordt zo mogelijk. Het zadeldak kan dan onder 
een iets minder steile helling worden doorgezet. Dat is ook de traditionele 
manier van bouwen en op deze manier kunnen er twee kamers aan de zijkant 
gemaakt worden. Of daar ruimte voor is is compleet afhankelijk van de kavel. 
Heel veel kavels zijn super klein. Op sommige kavels konden we niet eens 
de voorgeschreven 18 vierkante meter kwijt. We moesten daarvoor een drie 
meter breed gebouwtje ontwikkelen. De mensen waren er super blij mee. 
Dan zit je op een voetprint die volgens ruimtelijke standaarden te klein is, 
daar staan wereldwijde richtlijnen in om er voor te zorgen dan mensen 3,5 
vierkante meter per persoon hebben. Met een gemiddelde gezinsgrootte zit 
je dan op 18 vierkantenmeter. Daar moesten we onder omdat het gewoon 
niet op het plot paste.’ 

Op wat voor manier speelt de oriëntatie een rol voor het gebruik van 
materialen?
‘Het idee was dat de locale bevolking zelf zou kunnen kiezen aan welke 
materialen ze de voorkeur gaven. Zelf keken we dan weer naar bestendigheid 
van de materialen. Naar thermisch comfort hebben we niet uitgebreid 
gekeken.’ 

In het materiaal onderzoek heeft u waarderingen gegeven aan de 
prestaties van de materialen. Op welke wijze heeft u de kwetsbaarheid en 
duurzaamheid gewaardeerd en de punten toegekend?
‘Het is een technische inschatting. Nee het is gewoon een onderlinge waarde 
vergelijking. Als je ze allemaal op een rijtje zet, welke voldoet dan het best 
gelet op  de statische en mechanische eigenschappen. We hebben daarbij ook 
gekeken naar het transport en de productie kosten. Staal moet geïmporteerd 
worden en de productie kosten zijn ook hoger dan bijvoorbeeld van hout. 
Het is echt aangepast op de locale beschikbaarheid. Daarnaast is er gekeken 
of de stoffen zich vernieuwen. Hout is een vernieuwbaar product. Voor het 
waarderen van de factoren, zoals kwetsbaarheid, hebben we een lijst van 
criteria opgesteld op basis van ons gezonde verstand, daar hebben we naar 
gekeken. Het ene materiaal scoort daarop beter dan het andere. Dit systeem 
hebben wij zelf ontwikkeld voor dit project. Per hoofdstuk in de matrix 
hebben we geïnventariseerd waar aan gedacht moet worden. We hebben 



260

ervoor gezorgd dat er geen overlapping zat in de criteria de we gebruikten 
voor de waardering. Daarnaast hebben we ook aandacht besteed aan wat 
de boventoon moest voeren en wat zwaarder moest wegen. We hebben een 
inschatting gemaakt van wat een grote impact of kleine impact zou hebben. 
Dat is moeilijk om te doen. Duurzaamheid is gewoon een ontzettend moeilijk 
onderwerp, het hangt ook af van de partijen met wie je aan tafel zit. ‘

Ik heb voor een houtskelet bouwmethode gekozen voor de situatie van 
Haïti omdat alle materialen geïmporteerd moeten worden en hout 
beschikbaar is in buurland de Dominicaanse Republiek, hout gemakkelijk 
te bewerken is en aardbeving bestendig. Wat vindt u van deze keuze?
‘Hout is een volumineus materiaal. Het is niet zo zeer heel zwaar. Het grote 
nadeel van staal is als je daarmee gaat bouwen, zeker meerlaags, je andere 
maatregelen nodig hebt om het brandbestendig te maken. Staal heeft een 
groter buigend momentopname maar als je met staal wil bouwen dan moet 
je, zoals ik al eerder zei,  het brandwerend inpakken. Bij hout moet je ervoor 
zorgen dat de diameter van het profiel groot genoeg is zodat het gedeeltelijk 
kan verkolen maar dat er wel genoeg overblijft om het gebouw te blijven 
dragen. Wat ik het grote nadeel vind van staal is dat het zich niet vernieuwt 
en dat het gigantisch veel energie kost om het te produceren, met het stoken 
van de hoogovens en het delven in de mijnen.  Ook het gebruiksgemak is van 
belang. Vindt maar eens iemand in Haïti met een werkende boormachine die 
door een staalprofiel heen kan. Er is niet eens elektriciteit.’

Voor de verbindingen worden Gusset plates gebruikt. Hoe werd deze 
oplossing ontvangen als je kijkt naar de uitvoering en de flexibiliteit?
‘De gussetplates zijn niet permanent, ze zijn wel vastgeschroefd maar met 
een steen zijn ze los te slaan. We hebben een ontwerp gemaakt waarvan 
we een bepaalde belasting wilden kunnen garanderen. We hebben voor de 
windbelasting gekeken naar hoe vaak Haïti wordt getroffen door orkanen 
en daar een belasting aan gehangen. Die belasting wilden we garanderen. 
Hetzelfde geldt voor aardbevingen. We wilden een bepaalde mate van 
aardbeving bestendigheid garanderen. We hebben hier in Nederland door 
een ingenieursbureau laten bepalen hoe groot de gussetplates moesten zijn 
om dit te garanderen. Dezelfde berekeningen hebben we ook laten doen 
door de ingenieurs afdeling van de VN. Zo  hebben we een product ontwerp 
gemaakt dat bepaalde garanties heeft. Een consequentie daarvan is dat het 
dus niet uit elkaar te halen mag zijn door de locale bevolking. Op het moment 
dat er een gussetplate verwijderd wordt, kan het gebouw de krachten niet 
meer dragen. En de krachtafdracht is een ketting die de krachten van het dak 
naar de fundering moet leiden.  Als deze onderbroken wordt kunnen er geen 
garanties meer gegeven worden. Daarom hebben wij een ontwerp gemaakt 
dat werkt als een IKEA bouwpakket, je zet het in elkaar en je kan er niks aan 
veranderen.  Alles is voorbedacht. Ook de manier van afbouwen is alleen maar 
hamers en spijkers. De elementen kunnen in een andere volgorde in elkaar 
gezet worden maar de elementen op zichzelf kunnen niet aangepast worden. 
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We hebben er ook voor gezorgd dat op de bouwplaats geen zaag aanwezig 
was zodat er geen elementen weggehaald konden worden.’ 

Heb je nog suggesties voor een praktische opbouw van het door mij 
ontworpen gebouw? 
‘Je zou voor je ontwerp hetzelfde kunnen doen als wij hebben gedaan. Je zou 
het kunnen ontwerpen uit frames die je als losse elementen bij elkaar kan 
zetten. Dat het dus geen losse balken zijn maar elementen met deuren en 
ramen er al in. Ze zit het bij ons in elkaar, uit losse elementen. De lange gevel 
bestaat uit drie elementen en de korte gevel uit twee. De ramen en deuren 
zitten er al in gemonteerd. Het wordt er al in de fabriek ingezet. Dit komt 
gestandaardiseerd uit de fabriek. 

Het hout komt vanuit de VS en Canada aan, geschaafd 2 bij 4, ook met 
een kwaliteitskeurmerk, en dat gaat de fabriek in. De fabriek weet welke 
specificaties er gehaald moeten worden. Het bedrijf in Haïti was een bedrijf 
dat keukens en doodskisten maakte, maar we hebben hen aangezet om  een 
ander product te leveren. Samen met hen zijn  we tot de productie gekomen 
van kwalitatief goede materialen. Ten tijde van ons project werd de productie 
opgeschaald. Het was een grote circustent waar grote tafels instonden. 
Het begon bij de houten balken die op lengte gezaagd werden. Die werden 
samengesteld met luiken en aan elkaar geschroefd. Gebundeld en op de 
vrachtwagen. Het is industrieel denken; we wilden een kwaliteit kunnen 
garanderen in een land waar mensen normaliter deze kwaliteit niet  leveren 
en daarom hebben we het werk uit handen genomen. Dat is hetzelfde wat 
IKEA doet. Zij nemen ook het grootste deel van het bouwproces uit handen 
behalve het monteren. Een nadeel is dat daarin weinig keuze vrijheid gegeven 
wordt. Het kan maar op één manier eigenlijk.’ 

Voor de fundering gebruiken jullie betonnen funderingen. Waarom is de 
keuze hierop gevallen?
‘We hebben geen fundering. Het is een verankering. In Nederland is een 
fundering bedoeld om er voor te zorgen dat een huis niet in de blubber 
wegzakt. In Haïti is het bedoeld om er voor te zorgen dat het huis niet 
wegwaait. Daarom verankeren we. We bouwen heel licht. Het dak is van 
metalen platen en het frame is van hout waar vervolgens ferrocement muren 
instaan. We hoeven niet te verwachten dat het huis in de grond wegzakt. We 
hebben de windbelasting berekend en gekeken wat het gewicht moet zijn 
om het opliften tegen te gaan. De blokken zijn ter plekke gestortin een gat 
van 500 bij 500 bij 600. Daar gaat een gebogen staalstrip in van een halve 
centimeter dik en 50 centimeter breed met zand en grind en cement. 

Ik denk dat je er rekening mee moet houden dat de ondergrond niet gelijk is 
want alles loopt schuin af behalve aan de haven. Voor je ontwerp zou je voor 
de onderste verdieping verschillende constructies kunnen bedenkenwaarbij 
het bovenste gedeelte gelijk blijft.’ 
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In Haïti zijn veel huizen ingestort omdat er te weinig cement in het beton 
zat. Hoe hebben jullie daar rekening mee gehouden?
‘Dat klopt. We hebben de grondstoffen aangeleverd en een bouwinstituut in 
de arm genomen, een timmer en metselschool. Die hebben we heel specifiek 
getraind om op de juiste manier met de juiste verhoudingen te mengen. De 
school had een duidelijk hiërarchie. De directeur betaalden we om de opdracht 
uit te voeren, daaronder kwamen een aantal opzichters en klassenhoofden 
en teamleiders. Voor hen is er geen ander belang dan de directeur te vriend 
te houden. Voor de directeur is het enige belang om Cordaid tevreden te 
houden anders krijgt hij zijn geld niet en ons bealng is zorgen dat de mensen 
een degelijk huis krijgen en houden. De mensen zelf, die staan er naast, die 
hebben we verteld ook wat de mengverhoudingen zijn en dat als het niet goed 
gebeurt hun huis wegwaait. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen 
doorheeft dat het belangrijk is dat het goed gebeurt. Op het moment dat je 
het overedraagt aan een aannemer gebeurt dat niet. Je betaalt ze voor vier 
zakken cement en ze doen er twee in. Omdat je de huiseigenaren kundig 
maakt en mobiliseert zijn zij in staat zelf de uitvoering te controleren. Als 
ze doorhebben dat het in hun eigen belang is dan reken maar dat het goed 
gebeurt! Omdat Cordaid toch voor het cement betaalt maakt het hen niet uit  
dat er meer materiaal wordt gebruikt. ‘

Ik heb begrepen dat Haïtianen een weerzin hebben tegen het gebruik van 
puin. Op welke wijze hebben daar rekening mee gehouden?
‘Het puin hebben we gebruikt in de het vloerbed. Ze wilden het niet in de 
muren hebben. Er is een bestaande techniek waarbij rivierkeien gestapeld 
worden tot een muur en deze netjes  te bepleisteren. Dit systeem hebben we 
omgevormd tot het stapelen met puin. Maar mensen wilden niet wonen in 
de blokken die hun familieleden hadden verwond of gedood. Ze waren bang 
dat de muur naar beneden zou komen en opnieuw schade aan zou richten. 
De lichtheid van het gebouw vinden zij echt geweldig. De manier van bouwen 
met beton en met een ringbalk en goede lateien, de inpassing op de hoeken, 
de vertanding van metselwerk, daar hebben ze ook aan moeten wennen. Dat 
is verandering van gedrag en dat is moeilijk.’

Hebben jullie andere varianten onderzocht om de hurricane straps vast te 
maken?
‘Ik heb zelf geprobeerd om er voor te zorgen dat het gebouw in elkaar gezet 
zou kunnen worden met vleugelmoeren, dus boutverbindingen in plaats 
van spijkerverbindingen. Het kan natuurlijk op andere manieren. Het is een 
kwestie van krachten berekenen. De voornaamste reden waarom we voor 
deze oplossing hebben gekozen was omdat deze verbindingen voor handen 
waren en omdat hiermee gebouwd werd in Amerika. Het was belangrijk dat 
het zo snel mogelijk te importeren en te gebruiken was in Haïti.’
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INTERVIEW KADIR VAN LOHUIZEN

Op 22 juni had ik een telefonisch interview met Kadir van Lohuizen, een 
fotograaf die een rapportage gemaakt heeft van het leven tentenkampen 
in Haïti. Als fotograaf heeft hij verschillende noodsituaties en 
opvangkampen over heel de wereld gefotografeerd. Zijn blik als fotograaf 
zorgt voor een andere interpretatie van de situatie. 

Mijn project gaat over het ontwikkelen van een gebouw wat noodhulp 
en wederopbouw combineert. Niet een gebouw wat je neerzet en 
later weer weghaalt maar een gebouw dat groeit. Het transformeert 
van een multifunctionele ruimte voor noodhulp doeleinden naar een 
gemeenschapsgebouw met een school, markt en vrouwenhuis. De school 
is hoofdzakelijk gekozen vanwege het grote aantal jongeren in Haïti en 
de markt omdat het de zelfredzaamheid van de bevolking kan stimuleren. 
Een vrouwenhuis is gekozen vanwege de onveiligheid voor vrouwen in de 
tentenkampen. Wat denkt u van de combinatie van een van functies en 
het idee?
‘Ik denk dat het een mooi idee is. Het is inderdaad vaak een probleem 
dat er een ramp gebeurd en dat er dan noodhulp op gang komt, dat er 
noodvoorzieningen komen die vervolgens weer verdwijnen. Op die manier 
blijft er niks achter en heeft de gemeenschap er niks meer aan. Je zal een topje 
van de ijsberg raken. Maar beter dan dat je geen topje raakt. Je moet absoluut 
ergens beginnen. Want het is vaak een probleem, dat hulp komt en gaat. 
Dat is iets waar aandacht voor moet komen in ontwikkelingssamenwerking. 
De ontwikkelingshulp die wordt gegeven heeft wel zijn functie maar het is 
belangrijk er wat wordt achtergelaten bij de mensen. Op het moment dat 
men zich bijvoorbeeld terugtrekt uit een heel ingewikkeld irrigatieproject 
waar veel technische kennis voor nodig is dondert zo een project in elkaar. De 
vraag bij een dergelijk project is natuurlijk wie dat gaat runnen.”

Hoe heeft u de zelfredzaamheid van de Haitianen ervaren? Denkt u dat ze 
betrokken zouden zijn een dergelijk initiatief over te nemen?
“De veerkracht van de Haitianen is natuurlijk ongelooflijk. Ze hebben zoveel 
shit gehad de laatste jaren. En elke keer weten ze toch weer een leven op te 
bouwen. Er zijn heel veel Haitianen die absoluut in staat zijn om een initiatief 
over te nemen en om hun eigen gemeenschap geven.” 
 
U heeft in meerdere rampsituaties foto’s gemaakt. Wat is er speciaal aan 
de rampsituatie in Haïti?
“Het zijn altijd onvergelijkbare grootheden. Wat natuurlijk schokkerend was 
in Haïti was hoeveel mensen werden, en hoe groot de impact was. De ramp 
heeft het totale land verlamd. En wat triest was en nog steeds zo is, is dat er 
nog zoveel mensen in tenten wonen en ze gewoon een beetje vergeten zijn. 
Ze hebben nog een hele lange weg te gaan. Toen ik er een jaar na de ramp was  
lag bijna al het puin er nog. Het voelde alsof de ramp een dag ervoor gebeurd 
was. Als zoiets gebeurd was in California dan was het veel sneller gegaan dan 
in Haïti. Je kan niet helemaal de internationale gemeenschap daar de schuld 



264

van geven, dat is ook aan de regering van Haïti om daadkrachtiger op te 
treden. Er is heel veel geld achter gehouden onder het mom van “we weten 
niet zeker of het goed besteed zal worden”. Maar de bevolking valt op die 
manier tussen wal en schip. Er zijn nog steeds hele grote tentenkampen en 
dat is eigenlijk onvoorstelbaar zolang na deze ramp.” 

Denkt u dat het realistisch is dat een tentenkamp transformeert tot een 
permanent onderdeel van de stad?
“Dat gebeurt. Die tentenkampen worden nieuwe wijken, dat worden nieuwe 
sloppenwijken. Waar de meeste mensen eerst in een provisorische tent 
woonden hebben mensen zelf later een huisje of een hutje getimmerd. Er zijn 
gewoon tientallen nieuwe sloppenwijken in Haïti.” 

Ik zie de ontwikkeling van de tentenkampen een teken dat de bevolking 
het heft in handen neemt om de eigen situatie te verbeteren. Ziet u dat 
ook zo?
“Noodgedwongen natuurlijk. De wereld heeft de Haitianen beloofd dat ze 
het landen zouden opbouwen. Dat is voor een groot deel nagelaten. Wat dat 
betreft is de wereldgemeenschap veel te verwijten. Dat mensen zelf inventief 
genoeg zijn om hun eigen krot te bouwen is te prijzen. Maar het probleem 
daarvan is dat men denkt dat het dus opgelost is. Als iedereen nog steeds 
in tenten zou wonen dan zou er misschien wel wat gebeuren omdat dat niet 
door de beugel kan. Nu lijken veel van die tentenkampen op de sloppenwijken 
die je al had in Port-au-Prince of elders in de wereld. Maar je hebt natuurlijk 
gelijk
als er iets kan gebeuren aan gemeenschapsvoorzieningen dan helpt dat 
absoluut. Dat is het probleem van deze nieuwe zogenaamde wijken is dat er 
geen voorzieningen zijn zoals een gezondheidspost of school of wat dan ook.”

Hoe heeft u de onveiligheid ervaren in de tentenkampen als u dat vergelijkt 
met de andere tentenkampen die u heeft gezien?
“Voor mij viel dat wel mee. Het is bekend dat er wel een groot probleem is met 
verkrachtingen in die kampen. Voor mensen zelf, en met namen voor jonge 
vrouwen, kan de veiligheid niet gegarandeerd worden.” 

Hoe heeft u de markt beleefd? De sfeer en de activiteiten die daar plaats 
vinden?
“De markt in Port-au-Prince is wel een van de beruchtste plekken. Het is een 
plek waar je als buitenlander bijvoorbeeld niet moet komen als je geen goede 
contacten hebt en een gewapende escorte. Op andere markten kan dat er  
anders aan toe gaan. Haïti is natuurlijk niet Port-au-Prince. Er zijn andere 
steden en dorpen waar dingen beter gaan en waar het vreedzamer kan zijn.”

Zou ik de foto’s die u gemaakt heeft en die uw collega gemaakt heeft 
kunnen inzien en mogen gebruiken in mijn rapport?
Ze zijn de vinden bij mijn agentschap bij noorimages. Als je foto’s wilt 
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gebruiken dan kan dat laat het dan even weten.

Als u een toekomst zou moeten schetsen voor Haïti, hoe ziet die er dan 
uit?
“Het is natuurlijk het armste land op het westelijk halfgrond. Je wordt er wel 
een beetje hopeloos van. De wereld bekommert zich er minder om. Het is 
een land wat dicht bevolkt is met een hele jonge bevolking. Er zijn problemen 
met educatie, met gezondheidszorg, noem het maar op. Ik weet niet hoe de 
toekomst eruit zal zien.”


