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voo rwoord 

het verslag dat voor u ligt beschrijft het 

resu llaat en de achtergronden van miJn 

afstuderen rn het atelier van christian 

rappen maarten willems, 'het kant en 

klaar-huis 2.0: 

het resultaat is een familre van ont

werpen, voortgekornen uit een periode 

van zoeken, ontdekken, ontwerpen 

en make n en tevens een sa menkomst 

van de verschillende terreinen die ik 

de afgelopen jaren verkend heb binnen 

en buiten de grenzen van de faculteit 

bouwkunde. 

deze samenkomst uit zich fysiek irl een 

klcirle tentoonstelling, niet enkel één 

van mijn 'stokpaardjes: maar eveneens 

een uitgekristalliseerd deel van het 

fabricageden ken, onderdeel van het 

atelrerthema: het naar buiten treden 

van de beoogde voortzett ing va n de 

ontwerpen : naar een ze lfstand rg pro

duct. 

op deze plaats w ilrk ook de m ensen 

bed zJil ken die m rJ door het afstuderen 

heen een zetje hebben gegeven. 



allereerst: dank aan het vertrouwen en 

de vri jhe id die ik kreeg van chris tian en 

maarten, een m oeil iJke, veran twoorde

liJke maar nJne uitgangsposit ie 

door de vasthoudendheid, pragmat isme 

en de vel e boeken va n ari e begon er 

een vaa g idee te ontstaan , iets wat hij 

steeds een beetje verder 'aangeport' 

heeft en niet heeft losgelaten tot he t 

zover wa s. 

va n de verplic hti ng te schetsen, foto 's 

te maken, over all er lei d ingen te praten. 

in talloze, op 't oog onz lchtbare fi nes

ses vind Je de hand van ann eke. 

de sec uurheid en gedu ld en onverst oo r

baarheid va n ma ri us heeft ervoor ge

zorgd dat de tentoon stellin g oo k echt 

zo werd als Ik voor ogen had, en soms 

nog een beetje meer. 

met jac heb ik hee l veel kunnen pra ten 

over ontwerp n op een kleine schaal. 

van deta i ls, verhoudingen, deel en 

geheel,on lzelt nd veel en plezie r ig 

geleerd. 

voora l de niet-bouwkundige d lngen 

besprak ik met cla ire, iTla ar al ler le l 

losse ideeen hebben zo tac h hun weg 

gevonden, naast vee l aandacht voo r 

ontspann ing met de paa rden. 

aa nstekelijke vroliJkh eid, een hoop 

hu mor en ent hou 'ia sme rs de biJdrage 

van aike, letter lijk ook hier in het ma

ken van hel boekw erk t e vl nden. 

t hee en goede gesprekk n met mar-k, 

de jongens van de erl'plaats d ie soms 

enigz in s meeliJwekkend keken naa r 

mijn plannen, m ijn casa-co l lega's, een 

heleboel mensen he b ik op de universi

te it leren ke nnen. 

maar bovenal draag ik mi j n afstuderen 

op aa n car la . 

veel lees- en vooral ki jk plezier, 

sti j n ho ldrinet 
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8 inleiding 

de aanleiding van miJn afstuderen is te 

v inden geru ime tijd voordat het echte 

afstuderen een feit zou worden; in een 

tentoonstel ling welke naar eindhaven 

is gekomen m de tiJd dat jos bosman 

curator was biJ casa vertigo: "holzbau

ten der moderne'~ 

de tentoonstelling beschrijft en toont 

de werkw ijze en het 'oeuvre' van de 

inmiddels verdwenen houtbouwfabriek 

van christoph und unmack uit niesky, 

met een specifieke aandacht voor het 

werk dat konrad wachsmann daar ver

richte, het begin van zijn carrière als 

architect en 'productbedenker~ 

een redel ijke peri ode lat r· vormde zijn 

bekendste ontwerp voor deze firma de 

start va n de gezamen lij ke atelierfase: 

de analyse van een bes taand, vergursd 

of verdwenen systeem van prefabri

cage rn de woningbouw. 

bewust, onderbewust en onbewust 

werk ik met beelden, verbeeldrng en 

afbeeldingen, gerelateerd aan mijn 

interesse voor fotografie. een achterlig 



gende gedachte voor het werken met 

en door is een overtuiging te 

vinden, een toetsing van gedachtel1 en 

een verbeelding te verkrijgen van het 

ei nd resu Itaat. 

in het eerste deel van mijn verslag laat 

ik deze beelden zien en beschrijf ik de 

gedachten erbij en erachter, evena Is 

wat ze voor mijn proces hebben bete

kend. 

ze vormen de achtergrond en rode 

draad door de tijd heen, en dragen het 

uiteindelijke resultaat. de samenstelling 

is een representatie van de interesses, 

literatuur, losse ingevingen en een doe!. 

het tweede deel is een feitelijk, proza

isch hoofdstuk; het beschrijft het hout 

vanaf plantje tot het eindproduct waar 

aile ontwerpen mee zijn gemaakt, 

kruislaag hout. 

mijn voorliefde voor hout, zijnde een 

natuurproduct, een 'Ievende' stof, een 

tactiele massa, een geurend, verande

rend en liefkozend bewerkbaar mate

riaal, krijgt zo een hele bouwkundige 

vertaling. 

in het derde deel worden de acht 

ontwerpen besproken; allen zijn 'kleine' 

ontwerpen gemaakt v~~r herkenbare, 

bekende en soms zelfs vanzelfspre

kende gebouwtjes. op een 'wiskundige' 

manier is een matrix van viJf bij vijf 

eenheden opgesteld, gebaseerd op de 

vaste breedtemaat van 1,25 meter van 

de industrieei vervaardigde en geprepa

reerde houtelementen van de oosten

rijkse firma binderholz. 

met een familietypologie als uit

gangspunt zijn er ontwerpregels en 

-uitzonderingen opgesteld, zodat de 

onderlinge samenhang verder reikt 

dan enkel het houtbouwsysteem of de 

detaillering. 

in dit deel zijn de tekeningen, foto's en 

teksten opgenomen die het verhaal 

vertellen en tonen achter de acht 

ontwerpen. 

9 





I werkplaats c&u 

pionier en destijds leider in de machi

nale houtbouw is de firma christoph 

und unmack, uit niesky, saksen. 

de hout:Jewerkingstak van het bedrijf 

werd in duitsland opgericht in 1887 

door een samenwerking van architect 

c.r. unmack en de deense timmerman 

c.f. christoph, naar aanleiding van een 

opdracht van het pruissische minis

terie van defensie voor de fabricage 

van transporteerbare en demontabele 

barakken naar ontwerp van de deense 

cavalerist doecker. 

de firma kocht het patent in 1882, 

ontwikkelde het door en bracht de mili

taire accommodaties en ziekenboegen 

onder de aandacht door middel van 

deelname aan prijsvragen en tentoon

stellingen. 

de aandacht verschoof in het begin van 

de twintigste eeuw geleidelijk van het 

lichte, tijdelljke verblijf naar een soider 

product, de woningbouw. 

in niesky, blj de fabneken, werden tal

loze varianten woningen gebouwd, ter 

accommodatie van de werknemers en 
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als toonmodel van het leveringspro

gramma. veel van deze huizen zijn tot 

op de dag van vandaag in gebru1 k, de 

meesten als won1ng maar enkele oo k 

als 'openluchtmuseum 

naast deze fysieke voorbeeld en be

steedde de firma gedegen aandacht 

aan publicaties en gedrukte brochures, 

een 'vroege' vorm van een vaste marke

tin gstrategie. 







einsteinhaus 

wach smann's carrière ontwikkelt zich 

a-typi sch : zijn middel ba re school-tijd 

komt t ot een voor tijdig einde als hij 

door zijn opstand ighe id verwijderd 

wordt 

desa ln iettem in bli jft zijn wens om 

arch1tect te worden ge ha ndhaafd · hiJ 

vo lgt een ambachtsopl eiding tot tim

merman en meubelmaker. 

in de eerste Jaren va n zij n timmer

mansberoep ontdekt hij het bauhaus in 

weimar, bij zijn fami lie va lt dit echter in 

verkeerde aarde, en zij sturen hem naa r 

berlijn, naar de handwerkschooL 

op deze school voelt hij zich verre 

van thuis, zijn volgend e station is de 

kunstacademie van dresden, waar hiJ 

les kreeg van heinrich tessenow. 

ondanks dat de gezi chtsvelden van de 

twee m ij lenver uiteen lage n, kreeg hiJ 

door een aanbeveling van tessenow 

een baa n bij een leo nachtlicht als 

assistent-tekenaar. 

in deze functie leerde hiJ naar eigen 

zeg gen niks van het ontwerpen, maar 

'5 



des te meer va n het precie?:c 01~ ;-;c

curate tekenwerk wat de ontwc'rpen 

ondersteUilde err bepaa lde. 

na •:~~n toevallrge ontmoeting ging 

wachsmann voor hans poelzig werken, 

al snel ontwikkelde hij zich tot pupil 

van de me<.'Ster. via deze weg kwamen 

de vad erfiguren va n het bauhaus als

nog binnen zijn wereld . 

geinspreerd door de eerste bauhaus

tentoonstelling brak wachsmann met 

poelzig en werkte voor j.j.p. oud en Ie 

corbusier, beiden slechts voor korte tijd, 

simpelweg omdat zij n1et de middelen 

hadden hem te betalen. 

echter, door zijn band met poe lzig, 

kwam de volg ende mogel ijkheid al om 

de hoek kijken: poelzig had een baan 

geregeld in niesky, biJ de fi rma 

christo ph und unmack. 

deze firma, met zijn technologi sche 

voorsprak en machinepark, bracht de 

ingenieur, u itvinder en archi tect bij 

hem naar boven. 

in een la ter 1nterview benoemt hij zrJn 

tijd in n iesky tot zijn "eigen keerpunt in 

het bouwen" 

wachsmann reageerde namens de 

firma op een krantenadvertentie van 

de stad berlij n, die een prij svraag 

uitschreef voor eerr ontwerp voor een 

buitenhuis voor professor einstein. 

de eerst e kennismaking verliep zo 

voorspuedig, dal de opdracht voor hem 

erl de firma een feit werd . 

het resulteerderneen tamelijk pragma

tisch ontwerp; een landhuis, met rode 

dakpannen, bru ine houten bekleding 

en franse ramen . 

desa lnrt'\.tem in vrel het project op, 

grotendeels door de bekend heid van 

einstein zelf en de interesse in zijn 

persoon, en zodanig ook zrj n woning in 

caputh. 

de opname van dit on t werp in wachs

ma nn's boek uit 1930, "holzhausbau " 

en de aantrekk ingskracht van de naam 

einste in, werden de opstap naar be-

k ndheid en faam. 
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log cabins in america 

het treffendste voorbeeld van hout

bouw in zijn meest 'pure' en basale 

vorm zijn de hutten en huizen van de 

pioniers in noord-amerika. 

met hun verlaten vaderland en de bij

behorende bouwtraditites in hun hoofd, 

zetten zij op strategische en vruchtbare 

plaatsen hun eerste vaste verbl ijven 

neer, met een minimum aan beschik

bare gereedschappen en hulpmiddelen. 

volledig afhankelijk van 'bouwmateri

alen'ter plaatse, werden er een aantal 

bomen omgezaagd, met handgereed

schappen bewerkt en gestapeld. 

deze routine leidde tot pragmatische 

details van de knooppunten: waar 

nodig werden de balken voorzien van 

inkepingen en vormen zodat ze in 

elkaar en tegen elkaar pasten. eventu

ele kieren werden opgevuld met aarde, 

leem of dunnere takken. 

de organisatie en indeling volgde 

een eenvoudig patroon: de vuurplek 

bepaalde de indeling en vaak was er 

slechts een ruimte aanwezig die werd 

gebruikt door aile bewoners. 

21 



de heersende 'obsessie' met de histor ie 

va n de pion1ers leidde tot een culti ve 

ring (' 11 conservering van enkele van 

deze hutten, ge rcqu leerd in termen van 
22 'mr~m orial'tot 'nat iona l historie s i te~ dit 

boek geeft een brede en uitgebreide 

beschrijving van de factoren , mensen, 

locaties en politiek die achter deze hut

ten schu il t. 



a. Saddle noteh-top only 

e. lndented V -notch 

,· 

b. Saddle noteh-bottorn only 

f. Regular V-notch 

e. Saddle noteh-top and bottorn 

g . Round log, V -notched 

h. Adze for hewing lor 





aldo rossi 

g ia nni bra gh ier i beschriJft in ZIJn boek 

"aldo ross i" versch li lende werken uit de 

periode 1960-1983. 

naast deze te ksten tonen ziJ schet-

sen en tekenmgen van "de meester" 

1n klassieke vormen vertaald naar 

slrak ke gebouwen: ziJn te kem tijl , bijna 

grafisc he kunst is fen omenaal in hun 

ve rbeeldingskracht t ussen abstractie, 

helderheid en detail. uiterst zorgvuldig, 

minit ieus tot bijna kunt op zich, zijn 

deze een feest om naar te kijken . 

JUISt het beeld "Zomer" is bepalend : 

ze tonen een serie van strandhuisjes, 

vorme ntaal op hun puurst: strakke 

verticale beliJn1ng van het volume, aa n

gevuld met een zadelda k met een pas

sende belijn1ng, en een ro nd raam. deze 

verbeelding van een 'oertype' binn en 

de archi tectuur werd een vormgevings

aspeet in de ontwerpen van mijn hand. 

25 
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roof-wall proportions 

het boek 'a field guide to amer ican 

houses ' IS een emp1rische verslagleg

ging van bijna de gehele amerikaanse 

huizenvorm g v ing . geclassificeerd op 

st ij l, bouww ijze en t ijd, is het ook een 

schat aan vormgevingsovervv egmgen, 

ju ist door deze onderverdelmg 

het biedt een chronologische kijk op 

de evolutie van vormen, gerelateerd 

aan allerl el invloeden en factoren, waar 

de bas1s van d:?ze huizen JUist verras

send overeenkomstig is : een groot deel 

is gebaseerd op houlskeletbouw, een 

bouwWIJZe die sterk geoptimaliseerd en 

gestandaardiseerd is. 

27 





data huset 

het l)oek 'typeh uset af idag' van 1b 

brusendorff, 1968, beschr ijf een aantal 

deensehuizen uit een zelfde t ijdperk, 

die ontworpen ziJn vanuit de gedachte 

om een 'standaardhu is' te ontw1 kkele n. 

een van de opvallende exemplaren 1n 

het boek is het data-huset van J0rgen 

blytmann een 'uitbreidbaar' huis 

vanuit een vaste kern met de esse nt ië le 

woonfunct ies . het schema laat acht 

varianten zien, van 73 m2 tot ruim 

het dubbele, 166m2. ondanks de groei 

van de woning blijven constructieve 

aspecten en architectonische expressie 

dezel fde: modularrteit met een famili-

a1re expressie 

d1t ontwerp, deze strateg1e en dit 

systeem leidde tot de indeling in een 

matrix d1e zich biJ miJn ontwerpen 

ontwikkelde. 

29 





haus in va il 

een ontwerp van robert venturi en john 

rauch voor een skihuis in colorado ver

toont een bi jzonderde verzameling van 

assoc iat ies: een variat ie op het hu is va n 

de heks uit hans en grietJe, een poolse 

synagog e en een noorsf' sta afker-k. de 

orden ing van verdieping en tegen de 

heuvel, de trapsgewiJS geplaabl kleine 

ramen en biJna ovc· rdreven gearticu

leerde halfronde ramen, la ten een spel 

zien wa t een relati ef klein huis anders 

kan doen overkomen qua fo rmaat . 

JUi st di t spel r r:~c' t vormen en associat ies 

maken het een opvallend ontwerp, 

waa r de mate rialisering daarentegen 

de rust en eenheid inb rengt. 

3' 







34 hout in wording 

de basis van de groei van plantje tot 

volwaardige boom IS dezelfde als van 

alle planten: fotosynthese dit proces, 

gevoed door zonlicht, vindt 1n de blade

ren plaats en is de vormende factor van 

de hele boom: van wortel tot top. 

koolstofdioxide wordt uit de lucht ont

trokke n. tezamen met het water uit de 

grond wordt met behulp van chlorofyl 

sui kers gevormd, welke door de bast 

naar het cambium worden vervoe rd. 

het cambium sluit de levende houtde

len in, en door de tw eezijdige celdelmg 

vormt zich ni euw hout en nieuwe bast; 

het JOnge hout hecht zich aan de reeds 

bestaande kern. doordat dit proces 

enkel kan plaatsvind en met zon licht en 

bladeren; is de groei seizoensgebonden. 

dit zorgt voor de karakteristieke Jaar

r ingen of groeiringen in westers hout. 

de twee belangriJkste fun cti es, het 

sappentransport en de opslag van 

voedingsstoffen, vinden plaats in het 

JOngere hout, spint genaamd. 



kern en spint 

bij iedere stam is ee n herkenbare 

opbouw te benoemen van binn en naar 

bu1ten. dit laat goed zien hoe de boom 

zijn groei heeft doo rgemaa kt. 

bij veel houtsoorte n IS er ee n kleurver

schil waarneembaa r tussen het kern

hout en het spint; het binnenin gelegen 

kernhout is don ke1·der van kleur. 

bij bomen 1n hun jeugdstadium is dit 

niet het geval, de stam bestaat dan 

nog geh eel u1t spint, volledig gericht 

op het transport van voedingsstoffen 

en water. pas later, als de boom dikker 

is gegroeid, begint van binnenuit het 

spint zich te vormen tot het kernhout, 

omdat het transport aa n de buiten

zi j de plaatsvindt. de binnen in gelegen 

celle n 'vullen' zich met afzettingen van 

harse n, gommen, looistoffen en ande 1·e 

gekleu 1·de stoffen en vormen zo het 

donke1·e kernhout. 

dit zwaardere kern hout vormt zo de 

basis voor de stevigheid van de boom 

en door de aanwezige stoffen krijgt het 

hout een natuurlijke verduurzaming 

tegen aantasting va1l bu1tenaf 

35 



Het blad heeft een 
beschermende buitenlaag, de 
opperhuid, een bladmoesla.ag, die 
de bladgroenkorrels bevat, 
nodig voor de fotosynthese; en de 
centrale vaatbundels van houtcellen en 
ba.stcellen, die voedingsstoffen naar en 
van het blad voeren. 

Een boom groeit in de dik te door de 
werkzaamheid van een enkele 
ceUaag, cambium geheten. Deze 
vormt spinthout of xyleem naar de 
binnenzijde en bast of floëem naar 
de buitenzijde. Daar het cambium 
zich voortdurend deelt, raken de 
eerstgevormde houtcelten steeds 
verder van het cambium af en 
ondergaan chemische en fysische 
veranderingen, waardoor het 
duidelijk te onderschelden kernbout 
gevormd wordl 



levensloop, groei en beperking 

het leven van een boom is verankerd in 

zijn kopse doorsnede: aa n de jaarringen 

is d it af te lezen. hoewel er sterke ver

schillen zijn per boomsoort tussen de 

breedte per jaarring, bl ijft de opbouw 

consequent . 

de groe iomstandigheden zij n zeer 

belangriJk· bomen die op vruchtbare 

grond groe1en, vertonen bredere ringen 

da n d ie op een onvruc htbare bodem; 

ana loog h1eraan is de vrij e ruimte om 

een boom . 

de breedte va n de ringen rondom is 

vaak ongelij k, een gevolg van weers

invloeden als regen en w ind, licht- en 

schaduw of groei op een ongelijke 

ondergrond 

abnorma le om l andigheden zoals een 

per1ode van lange droogte ku nnen de 

groei zodanig stilzetten, dat bij een 

vN volg van de groei in het zelfde jaar 

een tweede jaa rring waar t e nemen is: 

de 'valse' jaarr ing . 

beschad igingen door bijvoorbeeld vorst 

tot in het hout, bosbrand of insect en

plagen zijn ook waarneembaa r, en 

wordt getypeerd als wondw eefsel. 

37 



SPINTHOUT 

Het weefsel dat vloeistof 
vervoert en voedingsstof
fen opslaat. maakt dat het 
spinth<>ui er lichter uif.ziet 
dan het kernhout. Beide 
ringen duiden op een 
krachtige groei in recente 
jaren_ 

Gedurende elke seizoens
groeiperiode breidt het 
jonge hout zich verder 
over de wond uit en laat 
een duidelijk pat.roon bij 
de groeiringen achter. 

SCHORS EN BASTWEEFSEL 

De beschennende schors 
en het voedselvervoerende 
bastweefsel liggen aan de 
buitenzijde van het 
cambium, d.L, de 
eencellige Laag die 
r ·erantwoordelijk Is voor 
de groei. Bij studies "ver 
groeiringen in bomen is de 
enige waarde van deze 
delen dat men er zeker 
van is dat al het 
houtweefsel aanwezig is. 

SLECHTE GROEI 

Vijf jaren van slechte groei 
zijn door smal-le groeirin
gen aangegeven.. 
Vermoedelijk veroorzaal•t 
door herhaaldelijke 
ontbladering tengevolge 
van insehtenaanta.stingen. 

~-------------------------- VU URSCHADE 

JEUGDIGE KRACHT 

De jonge boom., uit z.aad 
opgekonten in een 
vruchtbare orngevi11g. 
groeit gestadig en geeft 
elk ;aar een regelmatige 
aanwas. 

. DROOGJ:E 

Een drastisch tekort aa1l 
water dat verscheidene 
jaren achtereen heeft 
geduurd, heeft de gmei 

Het vuur dat door het bos 
is gejaagd tengevolge van 
de daarbij ontstane 
trekwinden. heeft een 
kwart van de stam. ernstig 
verbrand Het gene
zingsproces heeft 10 jaar 
geduurd en ten slotte is 
het litteken met gezond 
hout bedekL 

MERG 

Vaak moeilijk of zelfs 
helemaal niette zien op 
een dwarsdoorsnede van 
een \-'OL wassen boonlstam, 
l•an het merg soms wel 
'k-'Orden waargenomen als 
een lichtgekleurde plek 
van enkele millimeters 
doorsnede.. 



littekens 

draa igroei 

houtvezels lopen in een norma le situ

at ie evenwijd ig aan de vertica le as va n 

de boom, m 2r: r soms kan een groei

palman optreden waardoor de vezels 

1n de lengter ich t ing om de vert ica le as 

groeien. bij verwerk ing van het hout uit 

dit zic h in abnormale scheurvorming. 

kwastvorm1ng 

kwasten zijn het resultaa t van de 

uitbreid ing va n een boomstam met 

levende takken. de houtvezels buigen 

af naar buiten, waadoor met de groei 

van de jaren een soort litteken achter 

blijf, een residu van een vaak donkerder 

kleur. hoewel cosmetisch misschien 

niet gewenst, ze hebben weinig invloed 

op de sterkte va n het hout, tenzij de 

kwast een 'dode kwast' is: een afgestor

ven tak die zich 111 de stam heeft genes

te ld. bij het zagen kan zo' n dode kwast 

zich rad iaal of tangen t iaal tonen, en in 

dit geva l komt de sterkte in het ged ing 

de aanhechting tussen het 'stam metje' 

en de rest va n de stam is vaak afwezig. 
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bij een kopse kwast is d it bij voldoende 

omringend hout geen pr-obleem, al kan 

net als bij de kw ast in langsrichting 

deze eruit vallen. 

bladlittekens 

bij een snelle groei van een nog jonge 

boom kunnen de blad loten of naalden 

door de stam worden mgekapseld, 

wat een vlekkenpatroon in de vorm 

van druppels geeft, als w are het 

m in iatuurkwast en. door de geringe 

grootte vormt het, in tegen stelling tot 

kwasten, geen prob leem door slechte 

aanhechting . 

ingroei van schors 

soms sterf t een deel van de schors 

af, w aarbij het bij JOng, snelgroeiend 

hout in de stam word t opgenomen en 

ingekapse ld. qua sterkt e en risico 's is 

het vergelijkbaar met een ingegroeide 

kwast, a l ziJn deze stukken vaak groter. 

snoe1 

door met snoeien de ta k zo dicht 

m ogeliJk aan de stam af te zagen en te 

behandelen, w ordt de kans op ingroei 

zoals bi j de kwast verm inderd . de struc

tuu r van ilC'lllout zal wel gelijk blijven 

en er ontstaat een bul t , deze za l echter 

niet tot cosmet ische en sterkte-risico's 

leiden bij het verzagen. 

m inerale afzettingen 

door de w orte l van een boom word t 

n iet alleen wate r, maar ook de daarin 

aanwezige mineralen en zo uten opge

nomen uit de grond. de mees ten van 

deze zouten slaan neer uit het sap en 

vormen krist all ij ne afzetti ngen. waar 

deze zich ophopen ontstaa t een harde, 

steenachtige k lont d ie biJ het zagen 

n iet alleen een gebrek opleveren in 

het hout, maar t evens schade kunnen 

ve roorzaken aan de mach me. 

obJecten 

evena ls de groei om en inkapsel1 ng 

van kwasten, schors en knoppen kan 

een boom zich vormen en vergroe ien 

met objecten, zoa ls prikkeldraad, touw, 

maar ook bankjes. vaak zij n d it niet de 

bomen die voor de productie worden 

geteeld, en vormen zodanig ook geen 

ris ico's. 



STEENI\CHTJGE AFZETfiNGEN 

De wortels van een boom 
onttrekken voortdurend 
wat.er en rnin..erale zou.ten 
aan de grond. De zouten 
die tn hel water waren 
opgelost, slaan veelvuldig 
uit het sap nee1· en vonnen 
dan kristallijne afzet
tingen. Deze /<alk
houdende afutting in 
afzeliahout vormt een ern.~ 

slig gebrek en een gevaar 
voor de zagerij. 

DODE" K\\1AST (boven) 
Een 'dode' of losse kwast 
is het ondereinde van 
een afgestorven tak. 
Vanaf het afgestorven 
gedeelte onderbreekt 
het de groeirin
gen alsof het een 
vreemd Uchaam. is. 
Dode kwasten zijn 
niet vergroeid met 
het stamhout en 
kunnen gemakke~ 
lijk 1ût het gezaag
de hout vallen 
wanneer dit wordt 
gedroogd 



42 aanplantbossen 

kaalkap 

het bos wordt verdeeld irl percelerl en 

zodra een bepa ald deel oogstrijp is 

wordt het gehele perceel gekapt, waar 

belendende percelen blijven staan om 

de bodem en het mrlieu te kunnen 

handhaven. na de kap wordt het herbe

plant of door natuurlijke bezaaring uit 

de naburige percelen weer een 'groei

end' perceel. 



zaad-boommet hode 

een groot areaal wordt geka pt, en 

enke le bomen blijven staa n om te 

dienen als zaad boom. als de vo lgende 

generatie een bepaald groeistadium 

heeft bereikt, worden de za ad bomen 

en de zwakkere Jonge bomen verw ij

derd . vaak wordt in een I t er stad1um 

nog een tw eede of derde uitdunronde 

gehouden , om de goede bomen meer 

groeiruimte te geven 

selectieve kap 

in een perceel worden bomen van ver

sch illend e leeftijden gehouden, waa r 

van tijd tot t ijd de 'rij pe' exemplaren 

gekapt worden. Door de nat uur l ij ke 

herzaai wordt de vri;gekomen plek snel 

opgevuld, al wordt ook, mdien nod1c1, 

bi;gep lant. d1t proces con t inueert zich 

over de loop van de jaren . 
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44 
zaad-boommethode 

select1eve kap 



!t aangewezen perceel is 
heet haatgehapt; aangren
n.de percalen zorgan voor be
~erming van bodem en milieu. 

1. groot areaal is gek-apt, waar· 
wadbomen blijven staan: de 
uwe opstand kan worden 
timuteerd met mestgiften. 

men van verschillende leef
t zijn verwijderd, waar-
ar een minder dichte, go!ijh
•tige begroeiing overblijf~ 

Het no.algehapte perceel han 
beplant woreten of natuurlijke 
bezaaiing uit naburige opstanden 
zorgt voor 11-leuw bos. 

Als de volgende genenitie vaste 
voat gehr·egen heeft. hunnen de 
zaad- en zwakke of misvormde 
jonge bomen gekapt worden. 

Natuurlijka horinzaai vanuit 
de staande bomen verzekert de 
verjonstng, 1naar svms moet 
m en nog bijplanten. 

Zodra het kaalgellapte perceel 
weer begroeid is, kan men een 
aangren.z.end perceel kappen 
voor het l1out. 

Om ftinhc groet von jonge 
boombegroeiing te bevor
deren. launnen een of twee 
dunnineen noodzakeliik z.ijn. 

De jonge opslag is gevestigd en 
de overgableven zaadbomen 
kunnen worden gehapt. 



zagenJ 

een co mb inat ie van ouderwets vak

manschap en machina le technologie 

kenmerkt een hedendaagse zagerij: 

optimalisatie per stam. 

voordat de stam gezaagd wordt, ver

wi jdert men de ba st. op een stelsel van 

rollen wordt de st. i1m continu geroteerd, 

w aarover een sniJkOp over de lengte 

van de stam heenga at en de bast ver

wijderd. 

de reststukken dienen al s tuinvezels, 

als brandstof voor mach in es en voor 

het maken van vezelplaten. 

het blok wo rdt ve rvolgens op lengte 

afgekort op het kopse v lak, afhankelijk 

va n de toepassing , door een grote c ir

ke lzaag, bandzaag of kettingzaag . 

het blok wordt vastgeklemd op een 

wa gen op rails, en kan in de lengte

richting van het blok vrij bewege n. de 

hoofdzaag is verantwoord el ijk voor de 

eerste verdel~ng van het hout: een per 

stam u1tgekiend zaagpatroon wordt 

door een bandzaag uitgevoerd. het blok 

wordt afhankelij k va n het zaagpatroon 

meerdere keren geroLeerd om ziJn as. 

de afgezaagde delen worden via een 

band afgevoerd. 



het volgende stat ion is de kantve r

spaand er: deze zorgt vo or twee vlakke 

zijdenaand e ba lk,zodatd zeb Ler 

hanteerbaar is door de opvo lgende ma

ch mes. het verspaa nde hout wordt op 

een gel ijke ma nier als de reststukken 

van de bast verder verwerkt. 

het hout passeert vervo lgens de her

zaag: een zaaginstal la tie met meerdere 

bandzagen of een dubbe lbladige zaag, 

welke de 'm indere' delen van de hoofd

zaag tot klemere kopm aten verzaagd. 

na dit traj ct wordt het verse, ruw 

gezaagde hout in ovens g droogd om 

stabiliteit te verknjg en en het vo cht

gehalte van het hout te regule re n. 

afhan kel iJ k van de hou t soo rt en de 

vochtigheid, blijft het hout korte r of 

langer in de oven. 

laatste station in het zaagtraject is de 

schaafmach ine: de planken w orden 

vierzi jdig geschaafd tot de exact beno

digde maat. oo k hier wordt het schaaf

afval verder verwerkt, onder andere 

voor de pulpindustrie. 

bij het verzagen van hout z1jn drie 

vla kken va n belang: het kopse vlak, het 

rad i2l e vla k en het tangentiële vlak. 

per zaagvla k is de t ekening van het 

hout anders, zoal s t e zien in de afbeel

ding op de volg ende pagina. 

hout wat in de rad1ale r ichting wordt 

gezaagd, w ordt kwartie rs of rift ge

zaagd hout genoemd, de tangentiële 

zaagmetho de heet dosse gezaagd deze 

benaming is niet helemaal puur bij 

het opzagen van een stilm wordt deze 

zodanig opgedeeld dat er mmimaal 

ver lies optreedt, en enkele van de vlak

ken van de balken en planken ziJn een 

tu ssenvorm tussen deze benamingen. 
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van plank t ot element 

na het verzagen c~n schaven va n de 

p!aril<en en balken tot de JUiste forma

ten voor een element worderl deze 

geautomatisc•t'rd verd er verwerk t. 

ee rst worden deze per t ien naast elkaar 

gelegd, waa rna een lijmspuit deze va n 

een laag lijm voorziet de volgende 

laag wordl haaks op de houtrichting 

geplaatst , waarna d it proces zich her

haa ld. 

het leveringsprogramma voorziet 

in dr ielaags, vijflaags en zeven laags 

elementen, variërend in dikte va n 66 

m illimeter tot 341 m ill imeter. 

de verl ijmde elementen worden dan 

door hyd raulische persen samenge

drukt en op stapels te drogen gelegd. 

de ziJka nten va n de platen zijn nog 

en igsz ins ongeliJk, om te zorgen dat dit 

exact op maat is, worden ze door een 

f reesmach ine gevoerd, die niet enkel 

de exacte breedte afschaaft, maar de 

platen ook va n een profie l kan voorzien . 

met een andere frees wor·den de 

kopse kanten van zwaluwstaa rtprofi el 

voo rzien, en onderlrng verbonden als 

een bestelling langer is dan de stan

daii rd lengte. door m iddel van deze 
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kopse verlijming kunnen elementen tot 

een lengte van 25 meter gefabriceerd 

worden. 

in het leveringsprogramma is de keuze 

opgenomen van het schuren van het 

oppervlakte; in dit geval worden de 

elementen door een vlakkebandschuur

machine gevoerd. 

de laatste stap in het fabricageproces 

so van de elementen is het op lengte 

zagen van de elementen en de be

werkingen die met een cnc-gestuurde 

frees mogelijk zijn, om uitsparingen 

voor ramen, deuren en doorvoeren te 

realiseren. 

aile restmateriaal vindt een vervolg

bestemming: van het afval worden 

houtpellets en mdf gefabriceerd. 





52 van element tot gebouw 

de keuze kan gemaakt worden deze 

elementen per stuk op de bouwplaats 

sam en te stellen tot een gebouw, maar 

ook al in de fabriek tot een volledige 

geve l te verbinden. 

tot de mog elijkh eden behoren het 

aanbrengen van isola ti e, koziJnell, bin

nenwanden en buiten bekleding, en het 

samellStellen van meerdere pa nelen 

tot een dubbelwandige schil. 

op de bouwplaats worden de wanden, 

vloeren en daken dan met behulp van 

een kraan op hun plaats gehesen en 

onderl1ng verbonden. 





kruislaag hout 

het voornaamste kenmerk ligt in de 

naam verscholen: kruisl mgs ver lijmd 

hout uit meerdere lagen. 

het is een samengesteld 'vo l' houtpro

duct, wat voortborduu rt op een com 

binatie van losse houten planken als 

afwerking en massieve blokbouw 

In aangezicht zijn enkel de buitenste la

gen te z1en: een sequentie van planken, 

ieder verschillen d van elkaa r. 

door de krui slingse ver lij m 1ng krijgt 

het pa neel twee extra bouwkundige 

kw aliteiten: de krimp en ui tzetting als 

gevolg van schommelingen in de lucht

voc htigheid, en dus met vertrag1ng 

ook de van het hout, wordt nih il. de 

tweede toegevoegde eigenschap is op 

con structief vla k van belang: de sterkte 

van het hout wordt tweed imensionaa l 

door de hoekverdraaimg. feitelijk is 

door de combinatie van ver lijm ing en 

verdraa iing een un iforme v loeiende 

krach tenverd eling mogeliJk . 



gebruikte houtsoorten 

het leveringsprogramma omvat viJf 

naaldhoutsoorten: spar (picae), lariks 

(larix), alpenden (pinus cembra), doug

lasspar (pseudotsuga menziesii/taxifo

lia), zilverspar (abies aba). 

al het gebruikte hout komt uit aan-

plantbossen in oostenrijk en 

hebben zodanig specifieke structuren 

en kenmerken, enigszins anders dan 

scandinavisch of amerikaans ge'impor

teerd hout wat veelal in de nederlandse 

handel te verkrijgen is. het alpen kli

maat en -bod em is hier de voornaam

ste reden van. 
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de ontwerpen 

de hoofdopzet van de ontwerpen is 

een uiterst pragmat1sch m aatprincipe: 

de eenheid van 1, 25 meter van één 

element is de basis om mee te werken, 

de lengte is var iabe l. 

d it Imp liceert d1rect de herkomst van 

de matrix: een 'w iskund ige' benadering 

op basis van verhoud ingen, van één bij 

één tot v ijf bij vij f. 

eerste resu ltaat zijn daarom vijfentwin

t ig contouren, vijfentwmtig basis

vormen, en vijfe1ltwint ig mogelij ke 

ontwerpen om uit te werken. 

met deze gegevens is de volgende stap 

in fei te een omkenng va n het reguliere 

ontwerpproces: op basis va n een maat 

een passende functie zoeken om de 

desbetreffende variant u it te w erken . 

van wiskundig schema wordt de matr ix 

dan ineens een puzzel: het zoeken naar 

een juiste combinatie tusse n deze en 

de l ij st met moge lijke vorm te geven 

funct ies. 





sB ontwerpkaders 

het ontwerpen op basis van een matrix 

vergt een inspann 1ng die n iet zonder 

een aantal vaste principes kan, 

teneinde deze structu rering niet ten iet 

te doen en de 'famil1eband' tussen de 

ind ividuele ontwerpen als 'vanzelf

sprekend' te laten uiten. 

al lereerst moeten de contouren va n 

de verhouding duidelij k herkenbaar 

blijven. 

de benadering van doorbrekingen in de 

plaa t moet op een eendu idige manier 

gedaa n worden. 

de essentie va n de funct ie is de be

langrijkste, er morgen geen onnod ige 

frivoliteiten worden geïn t roduceerd . 

func tionele (bouwkundige) op lossin

gen horen bij ieder on twerp duidelijk 

ontleend t e zijn aan het geheel van 

ontwerpen. 
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60 uitzondering en regel 

passage-openingen: rechthoekig 

lucht en zicht-openingen: rand 

functiespecifieke openingen: logisch 

gerelateerd aan de functie, maar 

zodanig ontworpen met enige mate 

van abstractie en 'vergrafisching' 

voet: los van de grand 

dak en nok: haakse hoek, een plaat is 
dominant over de ander 

gebouwhoeken: haaks, een plaat is 

dominant over de ander 
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- binnenverblijf voor dag en nacht 

- beschutte buitenligplaats 

honden hok - open in- en uitloop 

- verw ijderbare bodem 

-geschi kt voor meerdere rassen 





het hondenhok is gebaseerd op de een 

b1j een-verhouding van de platen, en 

daarmee het kleinste ontwerp. 

aan de voorzijde is de in- en uit loop 

geplaatst, in drie verschillende forma

ten zodat het hondenhok geschikt is 

voor meerdere rassen. boven de In- en 

uitloop bevindt zich een ronde uitspa

ring voor de venti latie. 

de bodemplaa t is uitschuifbaar en is 

zodoende makkelijk te rein igen. aan de 

voorzijde steekt deze een halve plaat

breedte uit, zodat de hond ook deels 

buiten kan liggen. in deze plaat zi jn 

uitsparingen aangebracht om de drink

en voederbak in te plaatsen. 

de dakplaten zijn t en opzichte van de 

centraal-as naar de voorzijde verscho

ven, om te zorgen dat de ligplaats 

beschut is teg en zon en rege n. 

het hondenhok heeft geen verdere 

openingen, om te zorgen dat het een 

vei lige, droge en beschutte plek is voor 

zowel de dag als de nacht. 





66 

het hondenhok staat op vier steunpun

ten op de v-as. t ussen de t wee platen 

die door de steunen ged rag en worden, 

ziJn de voor- en achterzijde met schoef

verbind ing bevest igd , afgedekt door 

middel van ver i1J m 1ng van een houten 

hoekpro fiel. 

de bodemplaat is op de v-as uitschuif

baar, deze plaat heeft een freesope

ning, de zijwa nden een geleidelat 

de dakelementen worden door middel 

va n schoef bevest iging op de wanden 

bevest igd en afgewerkt m et de geprofi

leerde dakplaten. 



bouwpakket 







7" opbouw 
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80 bushalte 

tweezijdige zitmogelijkheid 

- duidelijk uitzicht op straat 

rUlnite voor standaard reclamesysteem 

- eenvoudig plaatsbaar 

klokje 

beschutting tegen regen 
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de basis van de bushalte is de verhou

ding van twee bij een, de breedte naar 

de straat gericht. Aan de voorzijde is de 

in- en uitloop gesitueerd, ruim opgezet 

ter breedte van een plaat. aa n weerszij

den van deze inloop dienen twee stuk

ken plaat als bankje, door de wand aan 

de voorzijde beschermd tegen regen en 

wind. 

aan de achterzijde bevindt zich een uit

sparing, waar de reclame in geplaatst 

kan worden, deze heeft dezelfde maat 

a Is de uitsparing aa n de voorzijde en 

voldoet aan de standaardformaten van 

a bri-reclame. 

haaks op de straat in de zijwanden 

ronde uitsparingen aangebracht voor 

zicht op de straat, zo kan men zien of 

de bus nadert, tevens dienen zij voor 

lichttoetreding. de zijwanden zijn 

afgekort ter hoogte van de onderziJde 

van het bankelement, om deze zo te 

illustreren. 

aile openingen ziJn voorzien van een 

gepassiveerd buisprofiel, als een 

bescherming van de zaagvlakken van 

het hout. 

aan de voorzijde, onder de nok, is een 

ronde klok aangebracht, dat men de 

tiJd ka n aflezen. 
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de bushalte wordt aan de voorzijde en 

achterzijd e gedragen door vier steun

punten, welke zijn aangebrac ht in een 

vast betonnen plaat, die bij plaatsing in 

te hijsen is. tussen de voor- en achterz iJ

de worden de ziJwanden gep laatst, die 

met een schroefverbinding beves t igd 

worden . 

de twee elementen die d ienen als 

bankje, ziJn doormiddel va n een 

B4 hoekstaal bevestigd. omdat dit sterk 

onderhevig is aan sliJtage, is dit zodanig 

eenvoudig te vervangen. 

alle buisprofielen zijn door middel van 

houtdraadbouten aan het hout beves

tigd en beschermen de randen tegen 

slijtage en vandalisme. 

de dakelementen zijn met schroefver

bindingen op de wanden bevestigd en 

worden afgewerkt met geprofilee rde 

dakplaten . 



bouwpakket 
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100 houtopslag 

- grate overstek om het hout droog te 

houden 

- verschillende delen voor verschillende 

stapels 

- goede verdeling van krachten door 

het gewicht van de stapels 

- open structuur v~~r ventilatie 
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de basis van de houtopslag is de een 

bij drie-verhouding, letteriiji< 00< in 

de hoogte verbeeld door middel van 

de compartimentering. de houtopslag 

heeft geen voor- of achterzijde, maar is 

symmetrisch op de V-as. 

de zijkanten en de elementen in het 

ontwerp niet aileen het dak, 

maar delen ook het hout op en hou

den het zo op plaats. ze kunnen 

dienen om verschillende houtsoorten 

gescheiden te houden, maar ook om 

vers geha kt hout en ouder hout te 

rangschikken. 

onder deze elementen zijn de steun

punten en de verankering met de 

fundering geplaatst. om het hout droog 

te houden bij opspattende regen of 

door plotselinge waterophoping, is de 

bodemplaat verheven van het maai

veld. de twee schotten in het midden 

rusten op deze plaat om de krachten 

gelijkmatiger te verdelen, aan de zijkan

ten is de bevestiging opgevangen door 

een hoekstaa I. 

op het midden van de V-as van het 

ontwerp lopen van onderzijde tot dak 

elementen met een rasterpa-

troon van ronde gaten die de daklijn 

voigt. deze dienen in de eerste plaats 

voor ventilatie, want gehakt en vers 

hout bevat nog aile sappen; zo kan het 

hout beter drogen. voorts spelen ze een 

rol in het beeld op de plaatsen waar 

geen hout ligt, en verminderen ze de 

weerstand door windbelasting. 
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de twee buitenste elementen staan 

d1rect op de steunpunten, en z1jn aan 

de binnenzijde voorzien van een hoek

staal. deze dient om de bodemplaat 

met houtdraadbouten te fixeren aan 

weersziJden. op vier andere punten, 

onder de bodemplaat ziJn eveneens 

steunpunten aangebracht. d1rect hier

boven worden de overige twee elemen

ten aangebracht, verliJmd middels een 

'04 beukenhouten lat die in deingefreesde 

gleuf valt 

de scheidmgselementen worden even

eens door deze freesgleuf en 

lat-combinat ie met verliJming ge

fixeerd. 

de dakelementen worden door mid

del van een schroefbevestiging op de 

x-as-elementen bevestigd, waarna de 

geprofileerde dakplaten bevestigd kun

nen worden. 
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- breed en smal 'kijk luik' 

-verhoogde plaatsing door de natte 

120 vogelspothut 
ondergrond 

-donker binnenkl1maat 

-geschikt om zittend en staand uit te 

kijken 
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de vogelspothut is gebaseerd op de vier 

bij twee-verhoud ing, een brede recht

hoekvorm zod at de u itkijk, het belang

rij kste onderdeel, de meeste ruimte 

krijg t. 

aan de toegang szijde, via een loop

plank, is enkel de deur geplaatst, 

binnenm dient het zo donker mogelijk 

te zijn zodat de vogels geen verschil

len in contrast kun nen waa rnemen en 

daardoor weg zou den vl iegen. 

aan de voorzijde is het 'kijklu1k' ge

plaatst, over de maxima le breedte van 

het ontw erp, zodat zoveel mogel1jk 

plaats om te kijken wordt verzorgd. 

de hoogte van deze uitspar ing is 125 

mil l imeter, precies hoog ge noeg om en 

telescoop, telelens of verrek ijker voor 

te plaatsen, en 'gewoon' naar bu i t en te 

kunnen kijken. 

de hoogte va n d1t 'k1jklui k' is zoda nige 

afm eting, dat men staand zonder 

bukken naar buiten kan kijken. voor 

kinderen is er een drempel aan de 

wand bevestigd, evenals een leuning 

onder de uitsparing, om de ellebogen 

op te laten rusten bij het kij ken door 

een verrekijker. 

de ziJwanden van het gebouw zijn 

gesloten, om het binnen donker te kun

nen houden. 

in het m idden zij n twee elementen pa

ra llel aan het lu ik geplaatst deze dra

gen hc·t dak, dienen om het bankje te 

bevestigingen waarop men kan zitten 

a ls men langer kijkt, en als scheiding

tussen de entree en het kij kgedeelte. 

het gebouw tje staat op een steiger 

constructie, omdat vaak de ondergrond 

nat of drassig is, of onder invloed van 

eb en vloed of wisselende waterstan

den r it.:t 9'='schik t is om te dienen als 

ondergrond. 
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de steigerconstructie di ent als bas1s 

voor de bodemplaat, deze is in een 

grotere dikte uitgevoerd omdat deze 

het gehele gebouw draagt. de voor-

en achterwand zijn voorzien va n een 

hoekstaal, bij montage 'vallen' deze 

op de bodemplaat, waarna deze met 

houtdraadbouten bevestigd wo rden. de 

zijwa nden hebben hetzelfde principe 

va n bevestig ing aan de vloer. zij worden 

vervo lgens aan de voor- en achterwand 

bevestigd door middel van een schroef

verbinding . 

het dak wordt gedragen door de wan

den, en in het midden ondersteund 

door twee elementen, die zorgen dat 

het dak niet kan 'knikken~ de dak

elementen worden door sch roefverbin

dingen op de wa nden bevestigd. 

de deur wordt bevest igd aa n de gee l 

gepassiveerde buisprofie len die aa nge

bracht zijn tegen de zaagopening. 
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'40 fietsenschuur #1 

vrijstaande fietsenstalling 

tweeziJdige stalling 
integratie van stalling in het element 





het fietsenschuurtje is gebaseerd op 

de verhouding van drie bij twee en is 

tweezijdig georienteerd om als vrij

staand en schakelbaar gebouw te kun

nen dienen. 

het middenschot, bestaande uit twee 

eiementen, heeft zes openingen, en is 

dus in staat om per drie fietsen te 

kunnen stallen. deze openingen voor 

het voorwiel lopen taps toe, en zijn 

ze geplaatst dat de ruimte tussen de 

'42 zijwanden goed benut wordt. de ope-

ningen zijn met een gepassiveerde 

metalen gevouwen beschermd 

afschuren en slijtage. 

de zijwanden zijn gesloten, en bieden 

bescherming tegen regen. 

het middenschot draagt het dak, on

dersteund door twee nok-elementen, 

die de hoek tussen de dakelementen 

fixeert zender een extra ondersteuning. 

v~~r extra lichttoetreding zijn deze 

voorzien van ronde perforaties. 
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het middenschot wordt gedragen door 

twee steunpunten, en wordt aan weers

zijden bevestigd aan de zijwanden door 

middel van een beukenhouten lat, die 

past in de freesopeningen va n beide 

wanden. 

ook de zijwanden worden ieder door 

twee steunpunten gedragen. 

het dak wordt doormidde l van een 

schroefbevestiging op de wanden 

gefixeerd . het wordt boven de beide 

ingangen extra ondersteu nd door een 

dnehoeking schot, wat de hoekverbin

ding tussen de twee dakz ij den mo

mentvast maakt. 

de geprofileerde dakplaten worden op 

de dakelementen bevest igd. 

de fietsen zijn te plaatsen in een taps 

toelopende houder voor het voorwiel, 

waarbij geredeneerd is dat men met de 

fiets aan de rechterzijde loopt en stalt. 
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-afsluitba re fletsenberging 
160 fietsenschuur #2 -doorgang mogelijk 

-open gebouw 





de basi s va n de twec·dc netsenschuur 

is de v ierkante drie bij d rie-ve rhouding . 

deze is zoda n1g ingedeeld dat er twee 

doorgangen zijn, wat het ontwerp ge

schikt maakt om op de erfgrens of biJ 

een achterom te plaatsen als onderdeel 

van de schutting. 

de netsen word en aan een ziJde ge

plaatst, waarbiJ de ruimte tussen de 

doorgangen vrij blijft, om teven s als 

'reguliere' ingang en uitgang te kunnen 

dienen. de ruimte die ontstaat 1s ook 

zodanig van maat, dat men met volle 

boodschappentassen nog altijd mak

kelijk kan passere n en dat er genoeg 

ruimte is om de nets in- en u it te 

steken. 

de voor en achterziJde ZIJn gespiegeld: 

beiden hebben een driedeling tu s-

sen deurelement . een dicht, dragend 

element en een 't ralie-ve rdeling' die 

oploopt met de dak lijn m ee. 

het middelste element is dic ht, n iet 

alleen om de dak ligger vo ldoende te 

kunnen ondersteunen, maar ook maakt 

het m ogel ijk er een st ell ingkast of 

onderdelen tegen te kunnen plaatsen , 

zonder dat dit direct van buiten te zien 

IS. 

deze tralieverdeling maakt het ont

werp lichte r, luch t iger en geeft het een 

duidelij ke scheiding en richting. Ze zijn 

precies één plank breed, wat het onmo

gelijk maakt hier als mens doorheen te 

wr1ngen. 

In de zijwanden vervolgt het tralie

patroon zich, met een kleine var iat1 e, 

ingegeve n door de sym metrie en vol 

doende draagkracht voor de onderling e 

verlijm in g en bevest iging van de pane

len . de deuropeningen ziJ n voorzien van 

een zelfde soort deur die oo k in de 

vogelspothut, en in ee n va riant in de 

paardenbox te v inden IS, afgew erkt met 

geel gepassiveerd buisproneL 





de voor- en achterz ijde worden ieder 

gedragen door twee steunpunten, op 

de naad van twee elementen, deze 

dragen zodanig efficiënt de krachten af 

van de dakdrager. 

de ziJwanden ZIJn ieder door drie steun

punten gedragen en met een sc hroef

verbinding aan de voor- en achte rwand 

bevestigd. ze dragen ook een deel van 

de dakelem enten, d ie aan alle z iJ w an

den m et behulp va n een schroefverbin-

'64 ding zijn vastgezet. 

al le w anden zijn per ziJde onderl 1ng 

verbonden door een freesop ening, 

opgevu ld en verliJm met een beuken

houten lat. aan de voor- en achterziJde 

is een uitsparing gemaakt, waar de 

gelam1neerde dakligger in va lt. 

de deuropeningen zijn afgewerkt m et 

en geel gepassiveerd rechthoekig buis

profie l met houtdraadbou t en bevest1gd, 

w at tevens het kozijn van de deu r 

vorm t. 



bouwpakket 









opbouw 









173 





-,- ,-

175 



~~ 

~j~ ~ ~ 
176 

_.~ 

/ Ir ~" . I~ 

11 
-



'Tl 





' 79 



- binnenve rblij f voor één paard 

180 paardenbox 
-open ingen voor licht, lucht en uitzicht 

-voederba k, drinkbak, hoo1ruif 

- opslag plek voor voeder en verzo rging 
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de paardenbox is gebaseerd op de 

drte bij v ier-verhoudtng, primair om te 

zorgen dat er genoeg rutmte voor het 

paard beschikbaar is. 

de voorziJde bestaat uit een dubbele 

deur, onder een gesloten deel en boven 

een traliewerk, wat los van de deur te 

openen is om het paard naar buiten te 

laten kijken en voor makkelijk contact 

tussen ruiter en paard. de onderzijde 

van de onderdeur bltjft enige afstand 

boven het maaiveld, zodat deze ma k

kel ijk te sluiten is als er vuil en stro op 

deze plaats ligt. 

aan weerszijden van de deur zijn ronde 

uitsparingen met tralies aangebracht 

voor extra lichttoetreding en ventilatie. 

door deze openingen is de voederbak 

ook t e vullen zonder dat men de box in 

hoeft. aan de achterzijde ziJn liggende 

planken gemonteerd tussen de uitste

kende delen van de zijwanden en de 

achterw and, zodanig ingedeeld dat er 

de standaardformaat verpakkingen va n 

hooi, stro en veze l neer te leggen zijn 

en toch droog liggen. aan de boven

ziJde is een identieke ronde uitsparing 

aangebrach t voor een natuurl ijke 

vent ilatie en lichttoetreding. 

de binnenziJde is qua oppervlakte ruim 

geschikt voor de meest voorkomende 

warmbloed ige paardenrassen, conform 

de huisvestingsaanbevelingen va n de 

d ierenbeschermtng . 

op de punten waar openingen of 

uitsparingen zijn aangebracht, ziJn 

deze afgewerkt met een ree ht hoekig 

geel gepassiveerd bu isprofie l, om te 

zorgen dat het paard h ier ntet aan gaat 

knagen. 

zodoende zij n ook alle wanden vla k 

gehouden, zonder uitsparingen of uit

stekende delen, om te zorgen dat het 

paard zich niet ka n verwonden. de over

gang tussen wand en voet ts eveneens 

zonder randen en uitstekende delen 

ontworpen. 

de bodem van de paardenbox is van 

in het werk gestort beton zodat er 

geen stoffen kunnen doordringen in de 

grond, met een afschot van viJf graden, 

dit om het schoonmaken en verversen 

te vergemakkelijken . 

de bodem van de paardenbox kan naar 

wens van de paardenhouder bedekt 

worden met verschillende materialen . 





de voet van de paardenbox wordt 

gevormd door een 1n het werk ge

storte contour va n het gebouw, met 

afgeschui nde buitenzijden om afdrui

pend water goed af te voeren. aan 

de bovenzijde van de voet wordt een 

hoeksta a I gemonteerd, met uitspa ri n

gen zodat de wa nden h ier door middel 

va n een houtdraad bout met verzon ken 

ko p tegenaan gemonteerd kunnen 

worden alle wanden zi j n per elem ent 

aan elkaar verbonden door middel van 

verl ijming van een beukenhouten lat 

in de zijdelingse freesgroeven. ook de 

achterwand is door middel van deze 

methode aan de zijwanden bevestigd. 

aan de voorz ijde is deze echter met een 

schroefbevestiging en verlijmd houten 

hoekprofiel ge fi xeerd . de plan ken aan 

de achterzijde voo r de opslag van hooi 

en stro wo rd en door middel van een 

hoekstaal op hun plaats gehouden, 

zodoende zijn ze verp laatsbaar 1n het 

geval dat de gebruiker dit nodig acht 

de dakelementen worden in de x-as 1n 

de nok ondersteund door een gelami

neerde houten ligger, en met schroef

bevestiging aan de wanden gefixeerd 

de geprofileerde dakplaten wo rden 

hierop aa ngebracht. 

de uits paringen in de voo rzijde en 

achterzijde worden afgewerkt met een 

rec hthoekig geel gepassiveerd buispro

fiel. d it wordt op meerder punten met 

houtdraadbouten aan het hout vas t

gezet, zodat dit m ogelijke trappen van 

het paard kan verduren. De deur en het 

traliedeel worden eveneens aan deze 

bu isp rofielen met dubbele scharnieren 

bevest igd. 



bouwpakket 









opbouw 









• 

193 

I 

I 



194 



-

I 
I 

I ' 95 

'~ ~ -





'97 





199 



- tweeziJdig open gebouw 
200 kanoloods - geschikt voor meerdere typen kano's 

meerlaagse stapeli ng 
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de kanoloods is gebaseerd op de 5 bij 

I-verhouding, een lang en smal ont

werp. aan de voor- en achterzijde is 

het gebouw open, zodat er van twee 

zijden kano's in- en uitgeladen kunnen 

worden. 

over de gehele lengte zijn vijf schot

ten tussen de zijwanden geplaatst, zij 

zorgen voor het dragen van de kano's 

en de stabiliteit van het gebouw. 

per schot zijn er drie openingen ge

maakt, gebaseerd op de v~nn van de 

grootst mogelijke boot: de canadese 

kano. 

door het plaatsen van verticale stan-

gen ziJn de openingen te verdelen, 

waardoor smallere kano's slim worden 

opgeborgen. De tweezijdige benade

ring zorgt ervoor dat er ook meerdere 

kleine 'fun boats'in passen. 

de loods heeft geen bodem en is op de 

v-as geheel open, zodat natte boten 

kunnen uitlekken en dat het natuurlijk 

ventileert. de overstek van de zes dake

lementen zorgt voor beschutting tegen 

inregenen. de openingen zijn eveneens 

geschikt om peddels, surfplan<en en 

zeilen op te bergen. 
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de kano loods staat op steunpunten die 

onder de wandelementen op dey-as 

zijn gep laatst. deze houtelementen zijn 

onderling verlijmd met behulp van een 

beukenhouten tussenlat, pa ssend in 

de freesg roef aan beide zi jden va n de 

plaat. 

de tussenschotten die de kano's dragen 

worde n eveneens met behulp van de 

lat verl1jmd aan de zijwanden. 

de dakelementen zijn met schroefver

bindingen op de ziJwanden beves tigd 

en op de nok onderli ng verbonden, 

eveneens met de schroefbevestiglllg. 

de geprofi leerde dakplaten worden als 

laat ste stap bevestigd . 
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