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“You are water, I’m water, we’re all water in 
different containers. that’s why it’s so easy to 

meet someday we’ll evaporate together.”  
Yoko Ono



3

De Oblong Pond
Hetontwerpen en uitwerken van 

een kleine terrasvijver.
Auteur

E-mail:
Studentnumme

Organisatie
Opleiding
Opdracht

Interne begeleider
Tweede Examinator

Examendatum 

Uitgevoerd bij
Externe begeleider

Datum en plaats

L. de Vos
Parkweg 85
7545 MT Enschede
l.devos@student.utwente.nl
s0199133

Universiteit Twente
Industrieel Ontwerpen
Bacheloropdracht
W. Mulder, MSc
Dr. Ir. D. Lutters
12 juli 2012

Velda BV
Dhr. E. Veldhuis

3 juli 2012, Enschede



4

“Just because something looks good doesn’t 
mean its useful. And just because something is 

useful does not make it beautiful.” 
Joshua Brewer
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Voorwoord

Voor u ligt het verslag van mijn bacheloropdracht. 
De opdracht die mij de afgelopen vier maanden 
flink bezig heeft gehouden. Een resultaat waar 
ik trots op ben. Sinds eind januari heb ik me voor 
Velda BV bezig gehouden met het ontwerpen van 
een kleine terrasvijver. Het ontwerpproces heeft 
in april en mei een ‘kleine’ tussenstop gemaakt, 
door mijn studiereis naar Maleisie en Singapore, 
maar vanaf eind mei ben ik verder gegaan om het 
project tot een goed einde te brengen.

Dat einde heb ik niet geheel op eigen kracht be-
reikt. Allereerst en voornamelijk heb ik veel inzicht, 
tips en logische redenaties verkregen van mijn 
begeleider vanuit de Universiteit Twente, Wienik 
Mulder. Ik betwijfel of het resultaat vergelijkbaar 
had kunnen zijn zonder zijn hulp. Mijn begeleider 
vanuit Velda, Elgar Veldhuis heeft mij steeds alle 
ruimte gegeven binnen het bedrijf die ik nodig 
had. Vaak zelfs nog meer. Ook andere medewer-
kers van Velda wilden me steeds weer helpen met 
mijn opdracht. Veel van hun ideeën heb ik meege-
nomen tijdens het ontwerpproces.

Berdal heeft me geholpen door samples te 
sturen van de Gripline serie. Daardoor kon ik 
een goede keuze maken tussen de verschil-
lende maten. Het contact met de bedrijven 
uit china verliep soepel. De contactperso-
nen van alle drie de bedrijven (WAM2000, 
Coowin en Xiri) waren erg behulpzaam. 
Helaas was er niet genoeg tijd om ook daad-
werkelijk prototypes te ontvangen, maar ze 
hebben me voldoende informatie gegeven 
om mijn opdracht tot een mooi einde te 
brengen.

Ten slotte heb ik op bepaalde momenten 
veel gehad aan een aantal medestudenten 
en docenten. Het is zelfs zo dat ik door met 
hen te brainstormen tot mijn uiteindelijke 
idee voor de wandbevestiging ben gekomen.
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Summary

Velda supplies all kinds of pondrelated 
products. Since the beginning of 2011, 
Velda sells a ready-made terrace pond, the 
Easy Pond. This pond can easily be placed 
on almost any terrace or balkony or in a 
living room or foyer. The Easy Pond is only 
sold to a small group of consumers, be-
cause it is a luxurious and therefore expen-
sive product. Velda would like to change 
this, by offering their clients a larger variety 
of terrace ponds. 

This report contains the design and details 
of a more simple and less expensive pond in 
three varieties: the Oblong Pond.

To be able to create a good design, infor-
mation was gathered, a list of require-
ments was drawn and a style analysis was 
done. The result of the style analysis are 
three different styles: Structurele Rust 
(organized peace), Strakke Natuur (tidy 
nature) and Creatief Stoer (creative robust). 
Maintainability, room for electronic compo-
nents and weather resistance are also key 
requirements, besides the three variaties 

in appearance. The pond will be sold for about € 185,00 and all 
parts fit on euro pallets.

The Oblong Pond is a rectangular pond, its sizes are 960 mm x 
610 mm x 330 mm (lxwxh). It is build from a water reservoir, four 
walls and a cover. The reservoir is bought at Berdal, a Dutch com-
pany in Almelo. The other parts are bought in China. The cover 
consists of four parts, the other parts are produced in one piece.

The appearance of the parts fits nowadays trends. The walls look 
like concrete and are made of Polystone. The material of the 
cover differs per variant. The lid is made of Polywood, a mate-
rial with the looks of wood, for Strakke Natuur, the same mate-
rial, but without the wood finishing is used in glossy white for 
Structurele Rust and for Creatief Stoer the lid is made of Wood-
plastic Composite, a material that has an appearance of wood 
with a course finish. The reservoir is made of HDPE.

The assembly and packaging of the Oblong Pond is easy and can 
be done within three minutes. The expected production costs are 
about € 64. The cost price is more than the wish of € 35. One of 
the recommendations is to take a further look at this and try to 
lower the cost price.
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Samenvatting

ingekocht bij bedrijven in China. Het deksel 
bestaat uit vier onderdelen, de overige on-
derdelen worden in één deel geproduceerd.

De uitstraling van de onderdelen past bij 
huidige trends. De wanden hebben een 
betonlook en zijn gemaakt van Polystone. 
Het deksel heeft per variant een verschil-
lend materiaal en materiaaluitstraling. Voor 
Strakke Natuur is het deksel gemaakt van 
polywood, kunststof met een houtlook, 
bij Structurele Rust is het deksel gemaakt 
van wit en glanzend polywood zonder 
houtstructuur, en bij Creatief Stoer wordt 
het deksel gemaakt van Wood-plastic 
Composite, een materiaal met een grove 
houtuitstraling. De waterbak is gemaakt 
van HDPE.

Assemblage van de Oblong Pond is een-
voudig en kan binnen drie minuten worden 
geassembleerd en ingepakt .De verwachte 
productiekosten van het product liggen 
rond de € 64. Deze prijs ligt boven de ge-
wenste kostprijs van € 35. Een aanbeveling 
is dan ook om dit nog nader te bekijken en 
de prijs omlaag te brengen. 

Velda is een bedrijf dat allerlei vijvergerelateerde producten levert. 
Sinds begin 2011 verkoopt ze een kant-en-klare terrasvijver, de Easy 
Pond. Deze vijver kan op bijna elk terras of balkon of in een woonka-
mer of ontvangsthal eenvoudig geïnstalleerd worden. De Easy Pond 
is een luxe en dure vijver en wordt daardoor maar aan een beperkte 
groep consumenten verkocht. Velda wil hierin verandering brengen 
door een groter assortiment aan terrasvijvers aan te bieden.

Dit verslag geeft een weergave van het ontwerp en de uitwerking 
van een meer eenvoudige en goedkopere vijver in drie varianten, de 
Oblong Pond. 

Om een goed ontwerp te kunnen creëren is begonnen met het 
verzamelen van informatie, het opstellen van een programma van 
eisen en het maken van een stijlanalyse. Uit de stijlanalyse zijn drie 
verschillende stijlen voortgekomen die basis staan aan de verschil-
lende vijvervarianten van de Oblong Pond: Structurele Rust, Strakke 
Natuur en Creatief Stoer. Naast de verschillende varianten, waren 
ook onderhoudsvriendelijkheid, ruimte bieden voor elektronica en 
weersbestendigheid belangrijke eisen. De bedoeling is dat de vijver 
verkocht kan gaan worden voor ongeveer € 185,00 en dat de ver-
schillende onderdelen passen op een europallet.

De Oblong Pond is een rechthoekige vijver, met afmetingen 960 
mm x 610 mm x 330 mm (lxbxh). Hij is opgebouwd uit een deksel, 
vier wanden en een waterreservoir. Het reservoir wordt ingekocht 
bij Berdal, een bedrijf uit Almelo. De overige onderdelen worden 
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‘Water is the driving force of all nature’
 Leonardo Da Vinci
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Inleiding

Vijvers brengen leven in een tuin. Hier 
zijn veel mensen het over eens en 
het is een gegeven waar het bedrijf 
Velda haar brood mee verdient. Velda 
heeft een groot assortiment aan vij-
vergerelateerde producten, maar wil 
dit uitbreiden met een assortiment 
van kant-en-klare terrasvijvers. Sinds 
begin 2011 is een eerste terrasvijver, de 
Easy Pond op de markt. In  dit verslag 
wordt een nieuw, vergelijkbaar product 
uitgewerkt.

Het vijverontwerp uit dit verslag is 
gebaseerd op een bestaand concept en 
daarnaast ook op een al bestaande bak 
die gebruikt wordt als waterreservoir. 
Gaandeweg het verslag wordt duidelijk 
dat het ontwerp aanzienlijke veran-
deringen heeft ondergaan om tot het 
uiteindelijke resultaat te komen. Het 
ontwerpproces is weergegeven in drie 
delen. 

Het eerste deel, 'De Omgeving', bevat 
informatie die de vormgeving van de 
vijver sterk heeft beïnvloed, maar niet 
tot de daadwerkelijke vormgeving 
behoort. Er wordt een korte introductie 
over Velda gegeven, uitgelegd wat de 
opdracht is die de basis vormt voor dit 
ontwerp en toegelicht aan welke eisen 
het product moet voldoen. Om visueel 
te maken aan welke vormgevingseisen 
het product moet voldoen, is bovendien 
een stijlanalyse gedaan. Deze stijlana-
lyse heeft drie richtingen voor verschil-
lende vijvervarianten opgeleverd.

Deel 2 van dit verslag, 'de Looks', geeft 
het vormgevingsproces van de Oblong 
Pond weer. Alle bedachte ideeën en 
concepten worden behandeld. De 
vormgeving van het gekozen concept 
wordt toegelicht en het verslagdeel 
wordt afgesloten met een hoofdstuk 
dat alle vormgevingsaspecten van het 
concept samenvat. Denk hierbij aan 
hoe het product binnen de drie stijlen 

uit verslagdeel 1 past, de afmetingen die 
het heeft en uit welke onderdelen het 
product bestaat.

In deel 3, 'De Details', wordt beschreven 
hoe de gewenste vormgeving kan worden 
bereikt. Daarbij wordt steeds de keuze 
gerefereerd aan het programma van 
eisen. De productie van de verschillende 
onderdelen, de materiaalkeuze en gede-
tailleerde vormgeving worden uitgebreid 
behandeld. Een grove kostenanalyse sluit 
dit verslagdeel af.

Het ontworpen product is nog niet pro-
ductieklaar. Wat er nog moet gebeuren, 
staat verwoord in de aanbevelingen aan 
het eind van dit verslag. 

Het uiteindelijke resultaat is aan het begin 
van dit verslag weergegeven. Dit maakt 
het gevolgde traject een stuk duidelijker 
en geeft de lezer een referentiepunt.

 Leonardo Da Vinci
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Op afbeelding R.1 t/m R.4 zijn 
afbeeldingen te zien van de Oblong 
Pond, het onderwerp van dit ver-
slag. De Oblong Pond is een kleine 
kant-en-klare vijver die consumen-
ten eenvoudig op verschillende 
plaatsen in en rond het huis kunnen 
plaatsen. De vijver is met afme-
tingen van 960 x 610 x 330 mm 
niet groot (lxbxh) en daarmee ook 
geschikt om in kleine tuinen of op 
balkons te plaatsen. Op een grotere 
locatie kunnen meerdere Oblong 
Ponds bij elkaar geplaatst worden. 

De vijver wordt verkrijgbaar in drie 
verschillende varianten, aansluitend 
bij de stijlen Structurele Rust, Strakke 
Natuur en Creatief Stoer. Tussen de drie 
varianten verschilt alleen het deksel. 
Het deksel van Structurele Rust is wit 
en glanzend, dat van Strakke Natuur 
heeft een grijzige houtuitstraling en 
die van Creatief Stoer heeft de uitstra-
ling van grof geschuurd, donkerkleurig 
hout (afb). Het materiaal van alle drie 
de deksels is van kunststof(composiet). 
Dit materiaal is geschikt om te gebrui-
ken in een omgeving met een hoge 

afbeelding R.2  Oblong Pond in de stijl Strakke Natuur

afbeelding R.1   exploded view van de Oblong Pond

afbeelding R.3  Oblong Pond in de stijl Structurele Rust

14
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Resultaten

en constante luchtvochtigheid, zoals 
boven het wateroppervlak heerst.

De wanden van de vijver zijn zo ont-
worpen dat ze zonder extra materialen, 
op een eenvoudige manier aan elkaar 
bevestigd kunnen worden. Aan de bin-
nenzijde van de lange wanden zit een 
richel, waarop het deksel ligt. De wan-
den zijn gemaakt van Polystone, een 
materiaal met de uitstraling van beton 
dat aansluit bij de huidige tuintrends en 
binnen veel verschillende stijlen past.

Berdal levert de binnenbak voor deze 
vijver uit de serie Gripline. Het reservoir 
heeft een voedselapproval. Dit bete-
kent dat het materiaal ongevaarlijk is in 
combinatie met voedsel en dit maakt 
het ook  geschikt in combinatie met 
leven, zoals vissen. De wanden met het 
deksel staan los over de bak heen. De 
eisen qua sterkte aan de wanden zijn 
hierdoor laag gebleven, wat resulteert 
in een lage kostprijs van het product, 
naar schatting € 40.

Consumenten kopen een geassem-
bleerd product, maar de onderdelen 
worden los vanuit China geleverd om 
ruimte te besparen tijdens transport. 
Medewerkers van Velda assembleren 
de onderdelen samen met de waterbak 
tot een compleet product en verpakken 
deze in dozen.

Analyse van een prototype moet uit-
wijzen of het product voldoet aan de 
gestelde eisen. De wanden en deksels 
van de Oblong Pond worden geprodu-
ceerd in China. De aanvraag voor een 
prototype loopt nog. Analyse van het 
prototype moet uitwijzen of het pro-
duct voldoet aan de gestelde eisen.

De geschatte prijs van één vijver be-
draagt nu € 64,02. Dit is boven de ge-
stelde eis. Zodra de prototypes binnen 
zijn zullen er nog verschillende aanpas-
singen gedaan moeten worden, om 
onder andere het prijsniveau omlaag te 
krijgen.

15

afbeelding R.4  Oblong Pond in de stijl Creatief Stoer



deel 1



De Omgeving
Dit deel van het verslag bevat de resultaten van het onderzoek dat is gedaan als 
basis voor de Oblong Pond. In hoofdstuk 1 wordt informatie gegeven over het 
bedrijf Velda. Hoofdstuk 2 geeft toelichting over de opdracht die samen met Velda 
is opgesteld en waar dit verslag het resultaat van is. Hoofdstuk 3 bevat uitleg over 
de stijlanalyse die gedaan is met behulp van stijlgidsen die Velda gebruikt bij het 
(laten) ontwerpen van producten. Het programma van eisen is uitgeschreven en 
toegelicht in hoofdstuk 4.

Aan het einde van dit verslagdeel is duidelijk wat de omgeving is waarbinnen het 
ontwerp van de Oblong Pond past.
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1.  Kader

speciaal voor kois zijn ook veelal te krij-
gen bij speciaalzaken. Op korte termijn 
zullen producten ook verkocht gaan 
worden via webshops van onder andere 
die van Wehkamp.

De producten die Velda verkoopt zijn 
onderverdeeld in een aantal catego-
rieën. Voor elke categorie is hiernaast 
een afbeelding weergegeven. In de 
categorie onderhoud vallen producten 
zoals een schepnet (afb 1.1), de catego-
rie algenbestrijding bevat onder andere 
UV-C filters (afb 1.2), maar ook tablet-
ten om aan de vijver toe te voegen. In 
de categorie watermiddelen verkoopt 
Velda sets om het water te testen en 
vervolgens te verbeteren (afb 1.3). 
Visvoer en visvoederautomaten (afb 
1.4) vallen in de categorie vissen. In 
de categorie bodem en planten vallen 
bodemsubstraat (afb 1.5) en planten-
manden (afb 1.6). Onder filtratie en be-
luchting staat onder andere het Internal 
Venturi Filter(afb 1.7) die het water 
tegelijk belucht en filtert. Ten slotte is 

Dit hoofdstuk geeft informatie over het 
bedrijf Velda. De informatie begint met 
algemene informatie in paragraaf 1.1 
en convergeert per paragraaf naar de 
benodigde informatie voor deze ba-
cheloropdracht. Uiteindelijk zal in pa-
ragraaf 1.4 de casus worden toegelicht 
die aan de basis ligt van deze opdracht.

Over Velda
Velda is opgericht in 1969 en er werken 
nu ongeveer 65 werknemers in haar 
vestiging in Enschede. In ruim 40 jaar 
tijd is het van een hobbybedrijf uitge-
groeid naar een onderneming die ge-
specialiseerd is in een breed scala aan 
producten dat met vijvers en aquaria 
te maken heeft. Het bedrijf verkoopt, 
ontwerpt en ontwikkelt een groot deel 
van haar producten zelf.(Velda, 2011) 
Elk jaar wordt ongeveer 10% van de 
producten vernieuwd, zodat elke 10 
jaar het complete assortiment ververst 
is. Velda verkoopt haar producten voor-
namelijk via tuincentra, zoals Intratuin, 
Groenrijk en Welkoop. Producten 

er de categorie beleving. In deze cate-
gorie verkoopt Velda tot nu toe slechts 
een product, de Easy Pond (afb 1.8).

afbeelding 1.1 Schepnet

afbeelding 1.2 UV-C filter

1.
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1.1.  Over Velda

afbeelding 1.1 Testset voor  water
afbeelding 1.2 Voederautomaat

afbeelding 1.3 Bodemsubstraat afbeelding 1.4 Drijvende plantenmand

afbeelding 1.5 Internal Venturi Filter

afbeelding 1.6 Easy Pond
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Velda wil als bedrijf haar koers gaan 
veranderen en meer lifestyle producten 
gaan leveren. Lifestyle producten zijn 
producten waar de beleving van het 
product in centraal staat. Voor Velda 
betekent dit dat een product bijdraagt 
aa nee npositieve sfeer en qua vormge-
ving aansluit bij de omgeving van het 
product.

Velda heeft, zoals ook al genoemd in 
paragraaf 1.1, altijd haar eigen produc-
ten  ontwikkeld. Dit waren tot nog toe 
voornamelijk technische producten 
waar de werking in voorop staat. Veel 
van Velda’s producten worden, zoals 
eerder al is aangegeven, verkocht in 
tuincentra. Naar eigen zeggen van 
Velda, zijn het de vrouwen die daar be-
palen wat er wordt gekocht. Dit klinkt 
enigzins generaliserend, maar voor 
vrouwen is gemiddeld genomen het ui-
terlijk van een product belangrijker dan 
voor mannen. Door lifestyle producten 
aan te bieden, wil Velda ook deze markt 
gaan bedienen.

afbeelding 1.7 Plantenmand met licht

afbeelding 1.8 Voederapparaat
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Een life style product betekent voor Velda dat het uiterlijk van het 
product minstens zo belangrijk is als de functie. Het product past 
bij de levenstijl van mensen en versterkt de beleving hiervan. Een 
voorbeeld van een life style product dat Velda op korte termijn wil 
gaan verkopen is een combinatie tussen een lamp en een plan-
tenmand (afb 1.9). Het product heeft een organische vorm en de 
LED-verlichting kan meerdere kleuren aannemen. In plaats van 
een plant kan er ook een kleine mistmachine in worden geplaatst. 
De vijver kan dan in een sfeervolle mist gehuld worden.

Ook bij het vernieuwen van filters(afb 1.12), voederapparaten 
(afb 1.10) en eenvoudige plantenmanden(afb 1.11) draait het niet 
meer alleen om de functionaliteit, maar krijgt de vormgeving 

meer aandacht. In tegenstelling tot de nieuwe lifestyle 
producten, blijft bij dit soort producten blijft 

functionaliteit altijd voorop staan.
Wanneer meer aandacht aan de vormge-
ving gegeven wordt, betekent dat ook dat 

het product onderhevig is aan trends en 
waarschijnlijk vaker vernieuwd zal moeten 

worden dan een product waarbij het puur om 
de functie draait. Daarnaast zijn er meerdere 
varianten nodig om de volledige markt aan te 
spreken, omdat er altijd meerdere stijlen actu-

eel zijn. Het is belangrijk voor Velda om hierop 
in te spelen.

1.2.  Life style producten

afbeelding 1.9 Eenvoudige plantenmand

afbeelding 1.10 Filtervoorbeeld
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Sinds begin 2011 is de Easy Pond (afb 1.14 en 1.15) op de markt. De Easy Pond is 
een kleine, stijlvolle, vierkante vijver die op elke gewenste plaats neergezet kan 
worden en van alle gemakken is voorzien. Het is het eerste en tot nu toe enige 
life style product in het assortiment van Velda. Ingebouwd zijn een UV-filter en 
led-verlichting. De vijver is gemakkelijk aan te sluiten door alleen een stekker in 
het stopcontact te steken. Daarnaast is hij in meerdere varianten leverbaar. Bij de 
varianten verschillen de wanden van uitstraling (afb 1.13). 

afbeelding 1.11 erschillende 
wandmogelijkheden

afbeelding 1.12 Easy Pond

afbeelding 1.13 Easy Pond
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1.3.  Vijvers bij Velda 
De Easy Pond bevindt zich in een 
hoge prijsklasse en dat is een van de 
redenen dat Velda het assortiment wil 
uitbreiden met goedekopere vijvers. 
Op dit moment zijn er al prototypes 
van terrasvijvers van Polystone (afb 1.17 
en 1.19),  Red Cedar hout (afb 1.16) en 
wilgenteen (afb 1.18).  Deze vijvers wor-
den allemaal op verschillende manieren 
geproduceerd en spreken allemaal een 
andere markt aan. 

De houten vijver bestaat uit een om-
bouw en een stuk vijverdoek. Dit 
product is in samenwerking met een 
houtleverancier gemaakt en is inmid-
dels klaar voor verkoop. Het is een heel 
eenvoudig product, dat gebruikers zelf 
in elkaar moeten zetten.

De modellen van Polystone en wil-
genteen zijn in China geproduceerd. Ze 
hebben nog een aantal aanpassingen 
nodig voor ze op de markt gebracht 
kunnen worden.

afbeelding 1.14 Rec Cedar, Hillhout

afbeelding 1.15 Polystone prototype

afbeelding 1.16 Prototype van Wilgenteen

afbeelding 1.17 Polystone Prototype
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In het kader van een case voor de studiereis van de 
opleiding Industrieel Ontwerpen naar Maleisië en Singapore 
zijn verschillende concepten bedacht voor een aantal terrasvijvers 
in een lage prijsklasse, vijververlichting en camouflage voor vijver-
filters. Het doel van deze concepten was om Velda meer ideeën 
te geven voor nieuwe producten. De verschillende concepten zijn 
hieronder met een korte toelichting weergegeven.

Filters uit het zicht
Vijverfilters moeten boven het wateroppervlak worden geplaatst, 
waardoor ze eigenlijk altijd zichtbaar zijn of ver van de vijver ge-
plaatst moeten worden om ze uit het zicht te houden. Filters zijn 
er in een aantal maten en de meest universele oplossingen bleken 
een soort schuttingen of netten te zijn (afb 1.20, 1.21 en 1.22)

afbeelding 1.18 Schuttingconcept

afbeelding 1.19 Schuttingconcept afbeelding 1.20 Concept met net

afbeelding 1.21 Concept met 
bollen onder water

afbeelding 1.22 Concept met 
verlichte plantenringen
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1.4.  Opdracht uit een opdracht

Goed uitbelichten
Vijververlichting verkoopt Velda, buiten 
de ingebouwde ledstrips in de Easy 
Pond nog helemaal niet. Eigenaars 
van vijvers gebruiken nu vaak tuinver-
lichting voor hun vijvers. Dat is voor 
buiten de vijver goed genoeg, maar 
het nadeel is dat de lichtbron altijd te 
zien is. De ontworpen concepten zijn 
speciaal bedoeld voor in en om vijvers 
en benadrukken de vijver in plaats van 
hun eigen aanwezigheid (afb 1.23, 1.24 
en 1.25).

Vijvers op het terras
De drie ontworpen concepten voor 
vijvers lijken redelijk veel op elkaar. Alle 
drie de concepten hebben rechte wan-
den die van uitstraling kunnen variëren 
en een deksel die over de wanden heen 
valt. Op die manier is de Easy Pond ook 
uitgevoerd. 

Een van de drie vijverconcepten is 
ontworpen op basis van een bak die 
ingekocht wordt bij een ander bedrijf, 
Berdal (afb 1.27). De andere twee con-
cepten worden gemaakt op basis van 
een frame waarin een minder stevige 
bak staat die het water op zijn plek gaat 
houden (afb 1.26 en 1.28).

De prototypes van wilgenteen die Velda 
in China heeft laten maken zijn qua 
vorm gebaseerd op deze twee laatste 
concepten. Het ontwerp in dit verslag 
is gebaseerd op het eerste concept en 
heeft ook dezelfde naam behouden, de 
Oblong Pond.

afbeelding 1.23 Concept met drijvende 
verlichte schijven.

afbeelding 1.24 Chamfer Pond

afbeelding 1.25 Oblong Pond

afbeelding 1.26 Tetris Pond
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2.  Opdrachtsomschrijving

Deze bacheloropdracht is voortgekomen uit de case die in paragraaf 1.4 is beschreven. Aan de hand van de opdracht 
voor de case en één van de resultaten die daar uit is voortgekomen, is de volgende opdracht vastgesteld:

“Ontwerp  een kleine terrasvijver die aansluit bij de 
huidige tuintrends, zich in een laag prijssegment bevindt 

en in meerdere varianten verkrijgbaar is.”



27

De Oblong Pond is gebaseerd op het gelijkna-
mige concept uit de casus. Dat concept is ont-
worpen op basis van een bestaande waterbak 
en ook bij deze opdracht is dit de bedoeling. 
De waterbak wordt  ingekocht bij Berdal.

De opdracht bestaat uit een aantal onder-
delen: de uitstraling, sfeer en functionaliteit 
vaststellen, het concept herontwerpen, mate-
riaal en productiewijze kiezen en een kostprijs 
vaststellen.

Voor de uitwerking van het product zal ge-
bruik gemaakt worden van SolidWorks. Dit 
resulteert in een 3D model en bijbehorende 
werktekeningen.

Het is belangrijk dat de transportkosten van 
het product zo laag mogelijk blijven. Deze kos-
ten worden niet meegenomen in het bereke-
nen van de kostprijs van de vijver. Aangezien 
de meeste onderdelen waarschijnlijk worden 
geproduceerd in China, moeten de onderdelen 
zo compact mogelijk zijn. Het streven is dat 
de verkoopprijs van de vijver rond de € 185 zal 
gaan bedragen.
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3.  Stijlanalyse

EFSA
Velda ontvangt tweemaal per jaar een 
stijlgids van EFSA (EFSA,2011). In elk 
van deze gidsen staan vier stijlrich-
tingen waar bedrijven voor het jaar 
daarna rekening mee kunnen houden. 
EFSA doet geen trendonderzoek op het 
gebied van vormen en thema’s, maar 
houdt zich bezig met kleuren en mate-
rialen die deel uit kunnen gaan maken 
van trends.
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luxe materialen natuurlijke materialen stoere en vrolijke materialen

afbeelding 3.1 Stijlschema
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van de drie trends. De nieuw gevormde 
stijlen voor de Oblong Pond zijn ge-
vormd op basis van de trends van TN. 
De reden waarom nieuwe stijlen zijn 
gevormd, is dat de verschillen tussen de 
trends van TN niet altijd even duidelijk 
zijn. 

Bij alle drie de nieuw gevormde stijlen 
passen rechte, strakke vormen. Daarom 
is ervoor gekozen om de varianten van 
de terrasvijver alleen te laten verschil-
len qua uitstraling. De stijlen komen nu 
terug in de keuze van kleur en materi-
aal. In de volgende paragrafen worden 
de richtingen Structurele Rust, Strakke 
Natuur en Creatief Stoer toegelicht.

3.1.  Stijlgidsen en tuintypes

Met de drie laatste stijlgidsen van 
EFSA is een analyse gedaan. De twaalf 
richtingen zijn gerangschikt op kleur en 
vervolgens op materialen en texturen. 
Trends die hierdoor ver uit elkaar lijken 
te staan, blijken toch overeenkomsten 
te hebben. Deze rangschikking is te 
zien in afbeelding 3.1.

Stichting Tuinpromotie Nederland
Stichting Tuinpromotie Nederland 
geeft flyers uit met tuintypes en fol-
ders met trendberichten. Dit alles is 
promotiemateriaal en bedoeld voor 
consumenten. De trendberichten 
worden uitgegeven door Tuinbranche 
Nederland (TN), een van de vijf orga-
nisaties binnen STP. Aan de hand van 
de interesses en waarden van de drie 
meest voorkomende tuintypes heeft 
TN trends vastgesteld: Sobriety, Warm 
Embrace en Utility (Trends, 2011).

Sobriety is een overzichtelijke trend 
waarin comfort en structuur voorop 
staan. De materialen zijn natuurlijk, 
maar het meest belangrijk is dat ze 
praktisch zijn (afb 3.2). Warm Embrace 
is een warme, landelijke stijl met 

materialen als terracotta, gevlochten 
riet en hout. Hij straalt geborgenheid 
en rust uit (afb 3.3). Utility is een stoere 
trend waarbij de omgeving soms net 
een werkplaats lijkt. De materialen zijn 
verweerd, hergebruikt en producten 
hebben zichtbare constructies. Hier 
kunnen ook felle kleuren bij voorkomen 
(afb 3.4). 

Nieuwe Stijlen
In het schema in afbeelding 3.1 is te 
zien dat de richtingen van EFSA ook 
zijn ingedeeld naar de tuintrends van 
TN. Een aantal van EFSA’s richtingen 
blijken in meerdere van de trends te 
passen en een aantal past binnen geen 
afbeelding 3.2 Sobriety afbeelding 3.3 Warm Embrace afbeelding 3.4 Utility
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afbeelding 3.5 Stijlcollage voor Structurele Rust
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3.2.  Structurele Rust

Sober lijkt in eerste instantie niet sa-
men te gaan met luxe, maar dat is hier 
wel het geval (afb 3.5). De stijl bevat 
weinig decoraties en dessins. Er worden 
veel eenvoudige, zachte vormen ge-
bruiken met lichte kleuren. Een natuur-
lijk detail geeft deze stijl nog meer rust 
dan hij van zichzelf al uitstraalt. Verder 
wordt er geen belang gehecht aan na-
tuurlijke materialen. Belangrijk bij deze 
stijl is overzicht en structuur, zodat de 
omgeving een plaats wordt om uit te 
rusten en bij te komen. De uitstraling 
en sfeer van de producten zijn belang-
rijker dan de materialen waarvan ze 
gemaakt zijn.

Structurele Rust is afgeleid van de tuin-
trend Sobriety. Verschil tussen de tuin-
trend en de stijl is dat binnen de trend 
natuurlijke materialen wel erg belang-
rijk zijn. Een grote overeenkomst staat 
mooi in de folder met trendberichting 
voor 2012 verwoord: 

“als de functie erom vraagt worden ook 
hoogwaardige kunststoffen gebruikt.” 
(Stichting Tuinpromotie Nederland, 
2011) 

Functionaliteit staat boven materiaal-
keuze. Voor de stijl kan ‘functie’ aange-
vuld worden met ‘en uitstraling’.

In de vijvervariant van Structurele Rust 
komen vooral de gladde, goed afge-
werkte oppervlakken en de lichte kleur 
van deze stijl terug. Door deze keuzes 
te maken, past het product er erg goed 
bij. Structuur is in dit ontwerp niet ge-
bruikt, maar kan in andere producten in 
een omgeving met deze stijl prima wor-
den toegepast zonder rust te verliezen. 
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afbeelding 3.6 Stijlcollage voor Structurele Rust



33

3.3.  Strakke Natuur

In tegenstelling tot Structurele Rust, 
is het gebruik van natuurlijk (ogend) 
materiaal in deze stijl wel erg belangrijk 
(afb 3.6). Het begrip natuurlijk kan erg 
breed gezien worden, omdat zowel 
hout, steen, riet, leer als iets minder 
natuurlijke materialen als beton of 
porselein eronder vallen. Zoals de naam 
van de stijl al zegt, moeten de vormen, 
onderdelen en oppervlakken strak en 
glad afgewerkt worden. Dit betekent 
niet dat er geen imperfecties in de 
materialen mogen zitten. Een noest in 
hout of een onregelmatigheid in steen 
maken het geheel juist af. Wel zijn de 
oppervlakken glad afgewerkt, zodat 
het geheel geometrisch blijft.

Strakke natuur is gebaseerd op de 
trend Warm Embrace, alhoewel hij ook 
veel aspecten uit de trend Sobriety be-
vat. De rust uit de trend Sobriety komt 
echter voornamelijk terug in de strakke 
vormen en niet in het kleurgebruik 
en de perfectie in Structurele Rust. 

Het deel ‘Warm’ van de trend Warm 
Embrace is er bij deze stijl als het ware 
uitgelaten, door geen zachte stoffen en 
warme kleuren toe te voegen.

De vijvervariant van Strakke Natuur 
past goed binnen deze stijl vanwege 
de strakke vormen en de houten uit-
straling van het deksel. Qua omgeving 
zou deze variant wel warmer gemaakt 
kunnen worden door aan de omgeving 
warme kleuren en zachte stoffen toe 
te voegen in de vorm van terra cotta 
en warme dekens. Het is ook goed 
mogelijk om vast te houden aan de stijl 
Strakke Natuur en de omgeving aan te 
vullen met gladde, afgewerkte houten 
voorwerpen en granieten tegels.
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afbeelding 3.7 Stijlcollage voor Creatief Stoer



35

3.4.  Creatief Stoer

Tegenwoordig zijn overal DIY (do it 
yourself) producten en filmpjes, foto’s 
en blogs te vinden. Handgemaakte 
producten zijn geen uiting meer van 
armoede of geldbesparing, ze laten 
creativiteit zien. Bovendien zijn de 
producten uniek, ze zijn immers maar 
in een oplage van één stuk gemaakt. De 
uitstraling is veelal stoer en industrieel. 
Dit komt onder andere door het herge-
bruiken van materialen of producten. 
Oppervlakken en onderdelen bevatten 
veelal imperfecties, die laten zien dat 
het product is hergebruikt.

In de stijl Creatief Stoer (afb 3.7) komt 
dezelfde sfeer naar boven als in DIY 
producten. De vijver oogt stoer en de-
gelijk. Van de drie stijlen is dit de enige 
waar echt kleur in kan voorkomen. Het 
product past goed binnen een omge-
ving met verschillende kleurdetails, me-
talen buizen, hergebruikt hout en pro-
ducten met zichtbare constructies. Om 
het geheel niet te druk te maken, is de 
basis licht van kleur. Grijs, (gebroken) 

wit en houtkleuren kunnen voor rust 
zorgen. Creatief Stoer is gebaseerd op 
de trend Utility waar het gebruik van en 
de creativiteit in de omgeving centraal 
staan.

De gebruikte betonlook van de vijver-
wanden past ook goed bij deze variant, 
omdat hij industrieel oogt en toch de 
rust bewaard. Het deksel  heeft een 
grove structuur en oogt gerecycled. Dit 
zorgt ervoor dat de variant van Creatief 
Stoer goed binnen de stijl past.
In het product zijn geen zichtbare 
verbindingen gebruikt, omdat dit bij 
de andere stijlen niet zou passen. Ook 
zonder dit element, past de vijver nog 
goed binnen een DIY omgeving.
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4.  Producteisen

4.1.  Esthetisch

Aan de hand van de opdracht, het gevormde kader en de 
stijlanalyse is een programma van eisen opgesteld. Dit 
programma van eisen is opgedeeld in vier categorieën, na-
melijk esthetische eisen, eisen voor het gebruik, financiele 
eisen en functionele eisen. Per categorie zullen de ge-
maakte keuzes hieronder worden toegelicht. In zijn geheel 

eis Specificatie
Aansluiting bij huidige trends De verschillende varianten sluiten aan bij de gevormde stijlen ‘Structurele 

Rust’, ‘Creatief Stoer’ en ‘Strakke Natuur’.
Meerdere varianten Minimaal 3 varianten, aansluitend bij bovenstaande stijlen.

Wens: verkrijgbaar in twee maten.

De opdracht stelde dat er meerdere varianten ontworpen 
moesten worden. Tijdens de stijlanalyse bleek dat er drie 
verschillende tuintypes zijn. Dat heeft als reden dat er ook 
gekozen is voor drie stijlen en daarmee voor drie verschil-
lende vijvervarianten. De wens vanuit Velda was om de 
terrasvijver ook in meerdere maten aan te kunnen bieden. 

is het programma van eisen te vinden in bijlage A. Het 
hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting van dit 
verslagdeel. In deze paragraaf worden alle aspecten 
waaraan het ontwerp van de Oblong Pond moet voldoen 
nog een keer herhaald.

Gedurende de opdracht is er echter voor gekozen om te 
focussen op één maat, maar er wel rekening te houden 
met de benodigde materialen en productiemethodes. 
Alleen de buitenmaten hoeven aangepast te worden en 
dan kan het product geproduceerd worden.
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4.2.  Gebruik
Eis Specificatie
Eenvoudig te plaatsen/monteren De consument kan het product plaatsen in max. 45 minuten.

Wens: de consument kan het product plaatsen in 15 minuten.
Onderhoudsvriendelijk De vijver kan binnen vijf handelingen klaargemaakt worden om te 

reinigen.
Degelijk Het product heeft een minimale levensduur van 2 jaar.

Wens: het product heeft een minimale levensduur van 3 jaar.

Bij het uiteenzetten van de opdracht was nog niet hele-
maal duidelijk door wie de vijvers in elkaar worden gezet. 
Daarnaast spelen bij het in elkaar zetten de constructie-
wijze en de ervaring van degene die dit doet een grote 
rol. In het geval dat een consument het product zelf met 
schroeven in elkaar moet zetten, is het ontwerp te ver-
gelijken met een eenvoudig product van IKEA . Dan is 
45 minuten een heel redelijke eis. Wanneer het product 
echter al grotendeels in elkaar wordt geplaatst bij Velda, 
zoals uiteindelijk het geval is, dan is 15 minuten meer dan 
voldoende. 

Voordat de vijver gereinigd kan worden, zal de vijver ‘reini-
gingsklaar’ gemaakt moeten worden. Bij het opstellen van 
het programma van eisen was nog niet duidelijk uit welke 
onderdelen de vijver zou bestaan naast het reservoir van 
Berdal. Het reservoir is het onderdeel wat schoongemaakt 
moet worden en de eis is dat de gebruiker bij deze bak kan 
komen in minder dan vijf handelingen. In het uiteindelijke 
ontwerp is er maar 1 handeling nodig, namelijk het verwij-
deren van het deksel.

De frequentie waarmee de vijver gereinigd moet worden kon 
niet verwerkt worden in het programma van eisen. Dit is af-
hankelijk van meerdere variabelen, waaronder de locatie waar 
de vijver wordt geplaatst en of er vissen in gehouden worden. 
De hoeveelheid zon heeft invloed op algvorming. Vissen 
vervuilen de vijver sterker dan alleen planten. Bovendien is 
de inhoud te klein om het water zelf zuiver te houden. Een 
laatste belangrijke variable is de aan- of afwezigheid van een 
filter. Zonder filter zal de vijver veel vaker gereinigd moeten 
worden.

Als bedrijf is Velda verplicht om op een product 2 jaar ga-
rantie te geven. Uiteraard is het goed als het product langer 
zonder defecten mee kan gaan en daarom is de wens voor de 
minimale levensduur 3 jaar. Doordat de vijver een life style 
product is, zal een groot deel van de consumenten de vijver 
niet veel langer dan 3 jaar gebruiken. Een langere gegaran-
deerde levensduur is dus niet nodig.
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Eis Specificaties
Goedkoop Verkooprijs van €185,- met een luxe uitstraling.

Kosten van materiaal en productie ±€ 35,- bij een oplage van 
ongeveer 1000 stuks per jaar.

Compact te vervoeren Losse onderdelen ontwerpen.
Passend op europallet (120x80cm).

Verschillende prijssegmenten Er is in elk geval een goedkope variant zonder elektronica en 
een duurdere variant waar elektronica aan is toegevoegd. (Met 
elektronica wordt niet tot in detail uitgewerkt.)

Waterbak wordt ingekocht Berdal levert waterbakken (gripline).

4.3.  Financieel

Zoals al eerder genoemd, is het de bedoeling dat deze 
terrasvijver een goedkope tegenhanger wordt van de Easy 
Pond. De vijver wordt relatief goedkoop, maar heeft nog 
steeds wel een luxe uitstraling. Voor het product betekent 
dit dat de productiekosten rond de €35 mogen liggen als 
de verkoop rond de 1000 stuks per jaar komt te liggen voor 
de drie concepten samen. De kostprijs van € 35 is exclusief 
transportkosten vanuit China en ontwikkelingskosten.

De meeste onderdelen zullen geproduceerd worden in 
China. Daarom is het belangrijk dat de onderdelen com-
pact te vervoeren zijn. Om diezelfde reden is het belang-
rijk dat de onderdelen op een europallet passen.

In het ontwerp moet ruimte zijn voor het plaatsen van elek-
tronica, zoals een filter en verlichting. De onderdelen van de 
vijvers met en zonder elektronica zullen in principe hetzelfde 
zijn. Dit betekent dat er tijdens het ontwerp al rekening ge-
houden moet worden met de mogelijkheid om elektronica 
te plaatsen. Voor een vijver met elektronica, kan Velda een 
hogere verkoopprijs vragen.

De waterbak die aan de basis staat van het ontwerp wordt, 
zoals vermeldt in de opdrachtsomschrijving, ingekocht bij het 
bedrijf Berdal. De bak is onderdeel van de Gripline serie, een 
serie met rechthoekige waterreservoirs in vier maten.
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Eis Specificaties
Water bevatten De vijver is waterdicht.

Vervorming van de waterbak gevuld met water belemmert de func-
tie niet.
Overtollig water kan worden afgevoerd.

Ruimte voor elektronica Ruimte voor verlichting en/of een filter/pompje.
Weersbestendig Materialen zijn water-, (uv)-licht en vochtbestendig.

De materialen kunnen temperaturen van o° C tot 50°C weerstaan.

4.4.  Functioneel

Zoals bij een vijver wordt verwacht, is het ook bij deze vij-
ver de bedoeling dat hij gevuld kan worden met water en 
dit water ook op zijn plaats houdt. Dit betekent praktisch 
dat hij waterdicht is. De waterbak kan vervormen, maar 
dit mag de rest van het ontwerp niet in de weg staan. 
Uiteraard heeft de vijver een maximum qua watercapaci-
teit. Bij heftige regenval kan dit maximum overschreden 
worden. Dan moet er een mogelijkheid zijn om het water 
af te voeren.

Hoewel de variant met elektronica verder niet wordt 
uitgewerkt, moet er in het ontwerp wel ruimte zijn om 
elektronica te kunnen plaatsen. Dit is ook beschreven in 
paragraaf 4.3.

De materialen moeten bestand zijn tegen wisselende weers-
omstandigheden. Bij vorst is het de bedoeling dat de vijver niet 
meer buiten staat of tegen de kou wordt beschermd, maar tot 
het vriespunt mag de vijver niet beschadigen. De oppervlakken 
mogen niet verkleuren in zonlicht en niet vervormen in combi-
natie met water.
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4.5.  Samengevat

Het programma van eisen bevat een groot deel van de as-
pecten waaraan de vijver moet voldoen, maar is niet com-
pleet. Alle aspecten waaraan het ontwerp moet voldoen 
worden hieronder nog een keer opgesomd.

De bedoeling is dat dit product deel uit gaat maken van 
een assortiment terrasvijvers bij Velda. Deze vijvers zijn de 
eerste belevingsproducten die Velda in haar totale assorti-
ment opneemt en moeten een sfeer uitdragen die bij Velda 
als bedrijf past. De vijver moet idealiter binnen 15 minuten 
geplaatst worden, onderhoudsvriendelijk en weersbesten-
dig zijn en een minimale levensduur van twee jaar hebben. 

Een belangrijke eis vanuit Velda is het prijssegment waarin 
de vijver zich gaat bevinden. De verkoopprijs van de vijver 
zal rond de €185,- gaan liggen, wat betekent dat de totale 
productie- en assemblagekosten ongeveer €35,- mogen 
bedragen. Om op transportkosten, die niet in die €35,- zijn 
meegerekend, zo laag mogelijk te houden, te besparen, is 
gevraagd om losse onderdelen, zodat er onderdelen voor 
meer vijvers tegelijk vervoerd kunnen worden. 

Vanuit Velda is de opdracht om de vijver aan te laten sluiten 
bij de huidige tuintrends. Om bij meerdere tuintrends aan 
te kunnen sluiten, is gevraagd om minimaal drie varianten. 
Deze varianten sluiten aan bij de drie stijlen die zijn opgesteld: 
Structurele Rust, Strakke Natuur en Creatief Stoer. 

Om houvast te hebben tijdens de vormgeving van de vijver, is 
er een schema met doelstellingen opgesteld. Deze is te zien op 
afbeelding 4.1. De doelstellingen zijn heel divers en varieren 
van vormgevingsaspecten zoals mogelijke kleuren en materi-
alen tot aspecten waar aan gedacht moet worden tijdens het 
ontwerp, zoals de oplage, die naar verwachting ongeveer 100 
stuks per jaar gaat bedragen.
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De Looks
Dit deel van het verslag beslaat de vormgeving van de Oblong Pond. Het vormge-
ven van de vijverbak is gedaan met als uitgangspunt de resultaten uit deel 1 van 
dit verslag. Op basis van het concept van de Oblong Pond, de resultaten van de 
stijlanalyse, de opdrachtsomschrijving en het programma van eisen is het nieuwe 
ontwerp gemaakt. In hoofdstuk 5 worden de verschillende ideeën en concepten 
toegelicht waar de definitieve vormgeving uit is voortgekomen. De keuze voor dat 
definitieve ontwerp wordt in hoofdstuk 6 toegelicht. In hoofdstuk 7 worden alle 
keuzes met betrekking tot de vormgeving duidelijk op een rij gezet. Zo is voor het 
begin van deel drie duidelijk hoe het product eruit ziet en waar in de detaillering 
naar toe is gewerkt.
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5.  Concepten

De Oblong Pond is, zoals al beschreven 
is in deel 1, gebaseerd op het gelijk-
namige concept uit de casus (afb 5.1). 
De vormgeving van het eerste concept 
van de Oblong Pond lijkt nog sterk op 
die van de Easy Pond (afb 5.2). Het 
uiteindelijke product is weldegelijk 
anders dan de Easy Pond. De verschil-
lende ideeën om de terrasvijver vorm 
te geven, worden wteergegeven in dit 
hoofdstuk. In paragraaf 5.1 worden de 
nieuwe ideeën voor verschillende vij-
veronderdelen toegelicht. In paragraaf 
5.2 wordt uitgelegd hoe de verschillen-
de stijlvarianten kunnen worden vast-
gesteld. Met een deel van de nieuwe 
ideeën uit paragraaf 5.1 zijn concepten 
gevormd die in paragraaf 5.3 tot en met 
5.5 aan de orde komen.

In de hierop volgende paragrafen wor-
den de onderdelen benoemd zoals in 
afbeelding 5.3 wordt aangegeven. Extra 
onderdelen of bevestigingen worden 
per concept of idee toegelicht.

afbeelding 5.1 Het concept Oblong Pond 
uit de casus

afbeelding 5.2 De Easy Pond
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lange wand

korte wand

dekselwaterreservoir of (water)bak

afbeelding 5.3 Vijveronderdelen, benoemd.
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5.1.  Een nieuwe vormgeving

Een ander deksel
Het eerste idee om het ontwerp van de 
Oblong Pond niet teveel te laten lijken 
op het ontwerp van de Easy Pond is de 
vorm van het deksel. Het deksel van de 
Easy Pond valt over de zijwanden heen 
(afb 5.4). 

Een andere mogelijkheid is om het 
deksel op de wanden te plaatsen, zodat 
een uitstekend of instekend randje 
ontstaat. Dit idee is ook toegepast in 
het vijverconcept dat is ontwikkeld in 
samenwerking met Hillhout (afb 5.5). 

Een derde idee is om het deksel niet 
over de rand te laten vallen, maar in de 
rand te laten vallen (afb 5.6). Dit heeft 
als effect dat de wanden veel aandacht 
krijgen, omdat ze boven het deksel 
uitsteken. Het deksel bedekt slechts de 
rand van de waterbak. Het deksel kan 
op gelijke hoogte geplaatst worden 
met de wanden of lager (afb 5.7). 

Elke keuze zal een eigen uitstraling 
hebben.

Tijdens het vormgeven van het concept 
tijdens de casus zijn verschillende ideeën 
langsgekomen voor een mooi ontwerp. 
Sommige van deze ideeën zijn gebruikt in 
een van de concepten in paragraaf 5.3, 5.4 
of 5.5 en sommige ideeën zijn zover niet 
gekomen. Dit wordt per idee toegelicht.

afbeelding 5.4 Aansluiting rand en wand 
bij de Easy Pond.

afbeelding 5.6 Voorbeeldschets van een 
invallend deksel.

afbeelding 5.7 Mogelijkheden in hoogte 
bij invallend deksel

afbeelding 5.5 Aansluiting rand en wand 
bij het prototype van Hillhout.
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Spelen met lijnen
De verbinding van de wanden in veel 
van de concepten uit de case wordt 
gemaakt in verstek (afb 5.8). Vanuit 
esthetisch oogpunt is dit handig, omdat 
er geen extra lijnen worden gecreeerd. 
Het hoekpunt, waar de onderdelen bij 
elkaar komen, is namelijk al een lijn. Bij 
een deksel dat op of over de wanden 
valt is dit een goede oplossing, maar 
er kan voor gekozen worden om een 
andere verbinding te kiezen voor de 
wanden. 

Hierbij valt te denken aan een vinger-, 
zwaluwstaart- of haakse verbinding 
(afb 5.9-5.11). Een vingerverbinding of 
zwaluwstaartverbinding maakt de con-
structie erg goed zichtbaar, wat vooral 
goed geschikt is voor ‘Creatief Stoer’. 
De haakse verbinding kan een speelse 
of strakke uitstraling geven, afhankelijk 
van hoe de onderdelen tegen elkaar 
geplaatst worden.

afbeelding 5.8 Verbinding in verstek. afbeelding 5.9 Vingerverbinding

afbeelding 5.10 Zwaluwstaartverbinding afbeelding 5.11 Haakse verbinding



48

Samenvoegen 
De vijver bestaat uit een waterbak, 
wanden, een deksel en eventueel een 
bodem (afb 5.12). Als variatie kunnen 
twee wanden en het deksel als één 
onderdeel gemaakt worden (afb 5.13). 
Wat dan min of meer ontstaat is een 
kleine tafel die verbonden wordt met 
de twee overige wanden. Boven in het 
‘tafeltje’ zit een gat wat toegang geeft 
tot de daadwerkelijke vijver.

Een voordeel van dit idee is dat er 
minder onderdelen gemaakt hoeven te 
worden. Daarnaast zal de afwerking er 
waarschijnlijk goed uit zien, omdat er 
minder verbindingen nodig zijn die een 
afwijking kunnen hebben. 

Nadelen van dit idee zijn dat het lastig 
zal zijn om de onderdelen te vervoeren 
zonder veel ruimte te verspillen. Dit kan 
wel opgelost worden door de ‘tafelpo-
ten’ naar buiten te laten lopen, maar 
dat verandert ook meteen de uitstraling 
van het product (afb 5.13). Een ander 
nadeel is dat het schoonmaken van de 
waterbak waarschijnlijk lastig is, omdat 
een groter deel van de vijver geopend 
moet worden dan bij gebruik van een 
los deksel.

afbeelding 5.12 alle onderdelen op een rij

afbeelding 5.13 wanneer wanden en deksel 
worden samengevoegd, zijn ze alleen sta-
pelbaar wanneer de wanden iets uitlopen 
naar buiten

48
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Meer organische vormen
Tijdens de case kwamen bij de eerste 
ideeën nog wel een aantal afwijkende 
vormen voor, maar die zijn niet meer 
verder uitgewerkt. Ook bij het ontwerp 
voor het uiteindelijke product is geke-
ken naar afwijkende vormen. De basis 
van de vijver is een rechthoekige wa-
terbak van Berdal, dus een rechthoek 
is het meest praktisch als grove vorm, 
maar er zijn meer mogelijkheden. Zo 
kan er gewerkt worden met gebogen 
wanddelen of assymetrie (afb 5.14 en 
5.15).

afbeelding 5.14 assymetrisch ontwerp

afbeelding 5.15 organische ontwerp
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Dat de terrasvijver in meerdere varian-
ten aangeboden gaat worden is een eis 
van Velda. Er zijn meerdere mogelijk-
heden om dit te realiseren. Allereerst 
zou de wand van materiaal kunnen 
verschillen, ten tweede zou de deksel 
van materiaal kunnen verschillen en ten 
derde is het mogeljik om de onderdelen 
op verschillende manieren met elkaar 
te verbinden (afb 5.16).

Bij zowel het eerste concept als de Easy 
Pond wordt er gevarieerd in materiaal 
om een andere variant te krijgen. Indien 
de verschillende varianten van de wan-
den op dezelfde manier geproduceerd 
kunnen worden is dit een goede optie, 
maar wanneer elk materiaal zijn eigen 
productiemethode nodig heeft, zal het 
waarschijnlijk te duur zijn. De oplage 
van deze terrasvijver is met 1000 stuks 

per jaar niet erg groot, dus het is een 
voordeel wanneer de meest ingewik-
kelde onderdelen in alle drie de varian-
ten gelijk zijn. 

Een andere optie is dan ook om niet de 
wanden, maar het deksel te laten ver-
schillen per vijvervariant. Zeker als aan 
het deksel weinig eisen worden gesteld 
is dit een goede mogelijkheid. Het wij-
zigen van het materiaal van het deksel 
is qua vormgeving een klein verschil, 
maar kan wel de sfeer van het product 
erg veranderen. De keuze van het ma-
teriaal voor de wanden is erg belang-
rijk bij deze optie. Het materiaal moet 
namelijk bij alle drie de stijlen passen. 
Wanneer de vormgeving van het deksel 
bij alle drie de varianten gelijk is (en 
de wanden van uitstraling verschillen), 
moet natuurlijk ook goed nagedacht 

5.2.  Ideeën
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worden over de materiaalkeuze van 
het deksel. Echter, het deksel bedraagt 
een kleiner deel van het zichtbare op-
pervlak, wat de materiaalkeuze minder 
belangirijk maakt dan bij de wanden.

Ten slotte kan voor verschillende 
varianten gedacht worden aan verschil-
lende verbindingsmethoden. Zeker bij 
de variant Creatief Stoer past het als 
de constructie zichtbaar is. Het verschil 

tussen de varianten Structurele Rust en 
Strakke Natuurt is lastiger te realiseren, 
omdat bij beide stijlen een nette afwer-
king belangrijk is.

In de vormgeving van de Oblong Pond 
is gekozen voor verschillende mate-
rialen voor het deksel. De redenen 
hiervoor worden bij de conceptkeuze 
toegelicht.

afbeelding 5.16 Mogelijkheden om varianten 
te creëren. v.l.n.r. deksel, wanden, verbindingen
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afbeelding 5.17 Conceptschetsen Omlijsting

1

23
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5.3.  concept - Omlijsting

Een van de eisen voor deze terras-
vijver is een maximale productieprijs 
van €35,-. Daarom is het belangrijk 
dat er naar een productiemethode 
wordt gezocht die voor zoveel moge-
lijk onderdelen kan worden gebruikt. 
Drie verschillende varianten vraagt om 
drie verschillende materialen. Niet alle 
materialen zullen op dezelfde manier 
bewerkt kunnen worden. Dit concept 
geeft een oplossing waarbij geen be-
werking van deze materialen nodig is.
 
Het idee achter dit concept is een om-
lijsting die waterbak, wanden en even-
tueel het deksel op hun plek houdt. De 
omlijsting kan bijvoorbeeld de uitstra-
ling van metaal hebben. Belangrijk 
is wel dat de uitstraling bij alle drie 
de stijlen past. Varianten ontstaan 
door de opvulling van de omlijsting 

van materiaal of uitstraling te laten 
verschillen. Hierbij valt te denken aan 
hout, steen, kunststof of glas en textu-
ren gemaakt met of in deze materialen.

De omlijsting bestaat uit twee of vier 
losse delen. Bestaat hij uit twee delen, 
dan wordt naast de opvulling van de 
wanden ook nog een deksel toege-
voegd (1). Dit deksel houdt de waterbak 
uit het zicht. De korte wanden worden 
in de omlijsting van de lange wand 
geschoven en blijven op die manier op 
hun plaats. Het deksel ligt op een rand 
aan de omlijsting.

Wanneer de wand uit vier delen be-
staat, wordt het ontwerp zo uitgevoerd 
dat er geen deksel nodig is. De omlijs-
ting kan dan aan de bovenzijde worden 
verbreed en op die manier het deksel 

vervangen (2). De vier delen passen in 
elkaar als een eenvoudige puzzel.

Om tot een resultaat te komen dat bij 
alle drie de stijlen past, is het belangrijk 
om na te denken over het zijaanzicht 
van de lange wanden. De lijst kan on-
zichtbaar of zichtbaar zijn. Op de schets 
zijn de verschillende opties te zien (3).
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afbeelding 5.18 Conceptschetsen Lijnenspel
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5.4.  concept - Lijnenspel

Bij de vormgeving van zowel de Easy 
Pond als de Oblong Pond wordt het 
deksel over de wanden geplaatst. In 
het geval van de Easy Pond raken de 
wanden elkaar niet, maar in het geval 
van de Oblong Pond worden ze met 
elkaar verbonden in verstek.  Naast het 
verbinden in verstek zijn, zoals ook al 
vermeld is in paragraaf 5.2 natuurlijk 
meerdere verbindingsmethoden moge-
lijk. Een van de mogelijkheden is haaks 
verbinden.

De basis van dit concept is een haakse 
verbinding tussen de lange en de korte 
wanden. Zoals te zien is in de schetsen, 
zijn er veel variaties mogelijk in deze 
manier van verbinden.

In de variant waarbij de lange wanden 
als het ware tussen de korte wanden 
worden geklemd (1) lijkt de verhouding 
tussen lengte en breedte dichter bij 
elkaar te liggen dan wanneer de lange 
wanden de korte wanden inklemmen 
(2). De mogelijkheid waarbij aan elke 
zijde zowel een uiteinde van een wand 
als een groot oppervlak te zien zijn, 
geeft een speels effect(3). 
De genoemde effecten kunnen worden 
vergroot of verkleind door het deksel 
uit vier onderdelen te vervaardigen en 
ook deze mogelijkheden toe te passen. 
Een laatste optie is om de dekselonder-
delen wel in verstek te plaatsen(4). 

Een verschil tussen de drie stijlen kan 
gemaakt worden door het deksel 
verschillende uitstralingen te geven. In 
de tekening zijn voor alle drie de stij-
len mogelijke opties gegeven. Voor de 
wanden moet een materiaal gezocht 
worden dat bij alle drie de stijlen past.
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afbeelding 5.19 Conceptschetsen Eenvoud
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5.5.  concept - Eenvoud

In het concept Lijnenspel is het een 
optie om de onderdelen van de deksel 
in verstek te verbinden. Bij de cen-
trale schets van dit concept(1) zijn de 
wanden in verstek geplaatst, net zoals 
in de resultaten van de case (zie para-
graag 1.4). Het doel hiervan is om het 
ontwerp eenvoudiger te maken. Door 
de wanden in verstek te plaatsen is er 
vanaf de zijkant geen verbindingslijn te 
zien, omdat de verbinding samenvalt 
met de hoek. 

Er kunnen nog meer lijnen verwijderd 
worden door de korte wanden en de 
deksel uit een stuk te maken. Dit is 
gedaan in de schets in de linkerboven-
hoek(2). Het ontwerp wordt hierdoor 
eenvoudiger en nog rustiger. In de 

schets linksonder zijn de overgangen 
van bovenkant naar zijkant afgerond, 
wat nog meer lijnen uit het beeld 
weghaalt (3). Dit aspect vereenvoudigd 
het concept niet direct, maar maakt de 
vormgeving van de vijver wel zachter. 
Het afronden van de hoeken vergroot 
bovendien de verhouding tussen de 
lange en korte lijnen. De vijver lijkt lan-
ger door de scherpe lijnen in de lengte 
en de zachte lijnen in de breedte.

De overige schetsen (4)laten variaties 
zien in de aansluiting tussen een van de 
lange wanden en het gebogen deel. De 
bovenzijde van de wand en het deksel 
kunnen op verschillende afstanden van 
elkaar geplaatst worden of op gelijke 
hoogte. Hetzelfde geldt voor de zijkant 

van de lange wand en de zijkant van het 
gebogen deel (5). De keuze die ge-
maakt wordt, heeft veel invloed op de 
uitstraling van het product, ook al gaat 
het om kleine aanpassingen.

Net zoals bij het concept Lijnenspel 
wordt het verschil tussen de drie va-
rianten gemaakt door verschillende 
uitstralingen te gebruiken voor het 
deksel. Ook in deze schets staan opties 
voor materiaal aangegeven. De wanden 
kunnen bij alle drie de richtingen gelijk 
blijven.
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6.  Conceptkeuze

Elk van de drie concepten uit hoofdstuk 5 heeft zijn 
eigen sterke en zwakke punten. Om tot een zo goed 
mogelijk ontwerp te komen, zijn de sterkste punten 
van de ontwerpen toegevoegd aan het concept dat 
het best voldeed aan de eisen.

Concept Omlijsting
De sterke punten van het concept omlijsting zijn 
de gemakkelijke bevestiging van de wanden in het 
frame (mits goed ontworpen) en het feit dat er 
maar een frame nodig is om drie varianten te kun-
nen maken. Wat dat betreft lijkt het concept op de 
Easy Pond. Ook daar is een systeem bedacht waar 
alle wand varianten in passen.

Het nadeel aan het frame is dat de vorm relatief 
veel ruimte inneemt tijdens transport. Zelfs wan-
neer de korte en lange zijdes uit aparte onder-
delen bestaan, gaat er nog veel ruimte verloren. 
Bovendien wordt er snel onrust gecreëerd in het 
ontwerp door de vele ‘overlappingslijnen’. Losse 
wandonderdelen gebruiken versterkt dit effect 
alleen maar. Een laatste nadeel zou de bevestiging 
kunnen zijn. Om de wanden stevig aan elkaar te 
verbinden zijn er of veel extra onderdelen, zoals 
schroeven, bouten moeren nodig, of de vorm van 
het frame wordt erg ingewikkeld.afbeelding 6.1 de lengte optisch beïnvloeden
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Concept Lijnenspel
De sterke punten van het concept lijnen-
spel zijn het strakke ontwerp met alleen 
rechte lijnen, de eenvoudige vormen 
die gebruikt zijn voor het ontwerp en de 
langwerpigheid van het ontwerp. Door 
de juiste verbinding wordt het product 
optisch namelijk meer langwerpig (afb 
6.1). De eenvougide doos-achtige vormen 
kunnen zorgen voor minder ruimteverlies 
bij transport. 
Een zwak punt in het ontwerp is de nauw-
keurigheid waarmee de onderdelen aan 
elkaar verbonden moeten worden. Als 
een onderdeel een klein beetje scheef is, 
verandert dit de uitstraling van het pro-
duct al aanzienlijk.De kans op afwijkingen 
is in productie vrij groot, dus er zal zeker 
rekening mee gehouden moeten worden. 

Concept Eenvoud
De sterke punten van het concept 
Eenvoud zijn  tegelijkertijd ook de zwakke 
punten van het concept. Het ontwerp 
bestaat uit weinig onderdelen, wat kan 
schelen in de productiekosten, maar ook 

betekent dit dat het transport 
duurder wordt, omdat de onder-
delen niet stapelbaar zijn (afb 
6.2). Als de onderdelen stapel-
baar gemaakt worden, verandert 
het lijnenspel en daarmee de uit-
straling van het product. Weinig 
onderdelen betekent ook minder 
lijnen. Dat brengt rust in het 
ontwerp, maar teveel rust sluit 
niet goed aan bij de stijl Creatief 
Stoer. Qua lijnenspel is er dus 
een tussenweg nodig.

6.1.  Sterke en zwakke punten

afbeelding 6.2 stapelbaarheid van concept Eenvoud
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Bij het kiezen van een eindconcept is 
het belangrijk om het PvE en de op-
drachtsomschrijving er bij te halen. 
Niet alle eisen spelen een rol tijdens 
het vormgeven, maar een deel is wel 
belangrijk.

Een van de belangrijkste eisen vanuit 
Velda, die al vermeld staat in de op-
drachtsomschrijving, is de kostprijs. 
Het is de bedoeling dat de productie-
prijs maximaal €35 bedraagt. In het 
concept Omlijsting is het lastig om aan 
deze eis te voldoen. Het is namelijk 
moeilijk om en materiaal te vinden dat 
zowel betaalbaar, als stevig, als sterk, 
als geschikt voor deze functie, als luxe 
qua uitstraling is.

Een tweede belangrijke eis is het 
transport. Aangezien de binnenbak-
ken van de Easy Pond erg veel ruimte 
innemen tijdens transport, is specifiek 

gevraagd om hier op te letten. Bij zowel 
de concepten eenvoud en omlijsting is 
het ideale ontwerp qua uitstraling niet 
optimaal voor tijdens het transport van-
uit China naar Nederland. Het transport 
van de onderdelen gebeurt op europal-
lets. Dat betekent dat er in het ontwerp 
ook met die maten rekening moet 
worden gehouden waar mogelijk.
Het zelfde geldt voor het reinigen 
van het product. Alleen bij concept 
Lijnenspel is het waterreservoir goed te 
bereiken. Bij beide andere ontwerpen 
moet een groot deel van het product 
verwijderd worden om bij de waterbak 
te kunnen komen.

De vijver moet een luxe uitstraling 
krijgen en bij alle drie de stijlen passen. 
In het geval van het concept Omlijsting 
is dit lastig. Door de vele overlappin-
gen van het materiaal en de gebruikte 
constructie,oogt het concept niet snel 

luxe. Bovendien is het moeilijk om het 
ontwerp strak af te werken en de rust in 
het ontwerp te bewaren.

Een laatste belangrijke eis wat betreft 
de vormgeving, is de mogelijkheid 
om elektronica toe te voegen. Bij het 
concept Omlijsting is het erg lastig om 
ruimte vrij te houden om elektronica 
toe te voegen. Bij de overige twee con-
cepten zijn er wel gemakkelijke oplos-
singen denkbaar.

6.2.  Toetsing aan de eisen
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De basis van het eindconcept ligt bij het 
concept Lijnenspel. Dit concept voldoet 
aan veel van de eisen en brengt een 
aantal voordelen met zich mee.

Als eindconcept is het ontwerp geko-
zen wat het meest langwerpig oogt. De 
Oblong Pond is de eerste rechthoekige 
vijver in het assortiment van Velda. Van 
dit aspect kan goed gebruik gemaakt 
worden door het te versterken. Optisch 
gezien kan het product langer of korter 
worden gemaakt door de wanden op de 
juiste manier aan elkaar te verbinden 
(afb 6.3). Er is gekozen om de lijnen in 
de lengte zo lang mogelijk te maken. 
Dit betekent dat de lange zijwanden 
ook een klein stukje uitsteken voorbij 
de korte wanden (afb 6.3).

De aspecten die de doorslag heb-
ben gegeven voor dit concept, zijn de 
eenvoudige vormen van de onderdelen, 
waardoor veel ruimte tijdens transport 
en wellicht ook kosten tijdens productie 
bespaard worden. Howel de namen van 
de concepten anders doen vermoeden, 
is Lijnenspel eigenlijk het meest een-
voudige concept.

6.3.  Het eindconcept

Om het product zo clean en rustig 
mogelijk te houden, is het de bedoe-
ling dat het deksel uit een deel gepro-
duceerd gaat worden. Het deksel uit 
het concept Lijnenspel, met hoogte-
verschillen en afgeronde onderdelen 
brengt teveel drukte in het beeld. Het 
kan echter zo zijn dat het niet mogelijk 
is om het deksel uit een stuk te pro-
duceren. Het zou ook kunnen dat dit 
veel duurder is dan losse onderdelen. 
In die gevallen wordt er gekozen voor 
vier losse dekseldelen die aan elkaar 
verbonden worden voor ze op de vijver 
worden geplaatst.

Bij de vormgeving van een concept 
horen niet alleen de vormen. Ook 
maatgeving en materiaalkeuze horen 
hierbij. Om dit hoofdstuk zo overzichte-
lijk mogelijk te houden, is er toch voor 
gekozen om deze aspecten in een apart 
hoofdstuk te behandelen. In hoofdstuk 
7 wordt dit uitgebreid behandeld.

afbeelding 6.3 v.l.n.r. optisch verlengen, optisch verkorten, optisch extra verlengen
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7.  Alles op een rij

Het resultaat van de conceptfase is een terrasvijver waarbij het ma-
teriaal en de uitstraling van de wand bij alle drie de varianten gelijk 
is. Het verschil tussen de varianten zal worden gerealiseerd door 
verschillende materialen te gebruiken voor het deksel. De resulta-
ten hiervan zijn te zien in Bijlage B.

De Wanden
De uitstraling van de wand moet zowel luxe en afgewerkt ogen als 
hergebruikt en constructief. Dit lijkt een onmogelijke tegenstelling, 
maar er zijn verschillende materialen denkbaar die aan beide rich-
tingen kunnen voldoen. 

Zowel aardewerk, beton als hout zouden een optie kunnen zijn. Bij 
geschikt aardewerk en hout hebben de drie stijlen in de meeste ge-
vallen een verschillende afwerking nodig, dus deze optie valt waar-
schijnlijk buiten het budget. Een materiaal met de uitstraling van 
beton is echter wel een goede optie. Het oppervlak is glad en kan 
daardoor luxe ogen, maar tegelijkertijd is het een stoer en industri-
eel materiaal. 

Door beton te combineren met andere materialen kan het deel 
uit maken van stijlen die in eerste instantie tegengesteld lijken.De 
materiaalkeuze voor de deksels bepaalt daardoor voornamelijk de 
aansluiting van de terrasvijver bij een bepaalde stijl. 
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Structurele Rust
Een glad, goed afgewerk, wit hoog-
glans oppervlak past qua uitstraling 
goed bij Structurele Rust. De keuze van 
het materiaal doet er dan eigenlijk niet 
veel toe, zolang het materiaal maar 
netjes en strak is afgewerkt. Andere 
materialen, zoals gevlochten riet, 
metaal, natuursteen of porselein met 
een glazuur passen wel bij het thema, 
maar verstoren de rust van het geheel 
waarschijnlijk teveel wanneer het ge-
combineerd wordt met een betonlook. 
Als uitstraling is gekozen voor een wit, 
glanzend oppervlak. In hoofdstuk 10 is 
de materiaalkeuze hiervoor toegelicht. 

Strakke Natuur
Riet, kurk, natuursteen, leer en natuur-
lijk hout waren onder andere goede 
opties voor Strakke Natuur. Het belang-
rijkste bij het materiaal dat wordt ge-
kozen, is dat het stevig genoeg is. Kurk 
valt dan af als materiaal. Riet of wicker 
zou te overwegen zijn, maar vanuit de 
informatie over de Easy Pond is geble-
ken dat Wicker een erg duur materiaal 
is. Leer is slecht bestand tegen water 
en kunstleer beschadigd snel. De enige 
optie die dan over blijft is hout. Als uit-
straling is dan ook gekozen voor mooi 
afgewerkt hout. Hout is echter ook niet 
bestand tegen water, dus er is een goed 
alternatief voor gezocht.

Creatief Stoer
De keuze voor de uitstraling van 
Creatief Stoer lijkt in sommige op-
zichten wat tegenstrijdig. Het product 
moet er stoer uitzien, maar Velda heeft 
als doel om een luxe product te leveren. 
Er zijn verschillende materialen die aan 
beide aspecten kunnen voldoen. Zo is 
er gedacht over leer, steen, hout of me-
taal als materiaal. Belangrijker dan bij 
de andeer stijlen is hierbij de afwerking. 
Leer is stoer van zichzelf, bij steen en 
hout  moet voor een grove afwerking 
gekozen. Een tweede optie bij hout is 
hout met schors aan de buitenzijde. De 
metaalafwerking waaraan is gedacht 
en die ook te zien is in het materiaal-
schema in bijlage B, is gegalvaniseerd 
metaal.  Als het vlekkerige metaal net-
jes voor afgesneden en gevouwen, oogt 
het creatief, maar niet goedkoop. De 
keuze is uiteindelijk op geen van deze 
opties gevallen, maar wel op PWC, 
plastic Wood composite. De keuze hier-
voor staat toegelicht in hoofdstuk 10.

7.1.  Materiaaluitstraling
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De bestaande bak die de basis moet vormen voor deze vijver, wordt ge-
leverd door het bedrijf Berdal. Berdal levert rechthoekige waterreser-
voirs in vier maten. Om goed tot een keuze te kunnen komen, heeft het 
bedrijf vier samples opgestuurd naar Velda.  De verhoudingen binnen 
de afmetingen van de vier maten zijn totaal verschillend (afb 7.1). 

Het laagste reservoir (4) is te laag om een vijver van te maken. Op een 
terras of balkon zou het product waarschijnlijk helemaal niet opvallen. 
Voor een eventueel tafelmodel zou hier wel over gedacht kunnen wor-
den, omdat de afmetingen klein genoeg zijn voor op een flinke tafel. 

De kortste bak oogt erg klein (3), waardoor hetzelfde probleem zich 
voordoet als bij de lage kuip. Waarschijnlijk zou het product niet ge-
noeg opvallen in een tuin. 

De overige twee bakken waren geschikt om te gebruiken, maar de 
grote kuip (1) is uiteindelijk gekozen. De kleinere bak (2) was in ver-
houding erg hoog en dat heeft de doorslag gegeven om voor het grote 
reservoir te kiezen.

7.2.  Afmetingen

1 2 3 4

 300 m
m

825 m
m

504 mm

afbeelding 7.1 de vier kuipen van Berdal op een rij

afbeelding 7.2 De maten van 
het grootste reservoir.



65

De kuip is 300 mm hoog, 504 mm breed 
en 825 mm lang (afb 7.2). Dit is inclusief 
de kleine handvaten die aan alle zijden 
zitten. De wanden en de deksel worden 
hier nog omheen geplaatst.

Om tot goede maten voor wanddikte 
en dekselbreedte te komen, is een 
proefmodel van karton gemaakt. (afb 
7.3 en 7.4) Een wanddikte van 60 mm 
bleek een mooi resultaat te geven. De 
rand van het deksel is 95mm breed. De 
inhoud van de vijver is op deze manier 
nog goed te zien en het deksel valt 
voldoende op.

Het deksel is 15 mm dik en ligt op het 
waterreservoir. De wanden steken voor 
een klein deel boven het deksel uit 
en de terrasvijver krijgt daardoor een 
hoogte van 325 mm.

De lange wanden zijn 2 millimeter 
hoger en langer dan de korte wanden 
(afb 7.5), waardoor het effect van een 
langwerpige bak optisch iets vergroot 
wordt.

De totale afmetingen van de vijver zijn 
een hoogte van 325 mm, een breedte 
van 604 mm en een lengte van 927 mm. 
In bijlage D zitten maattekeningen 
die de maten van alle onderdelen en 
het geassembleerde product duidelijk 
specificeren. 

afbeelding 7.3 Detailfoto van het prototype

afbeelding 7.5 Hoogteverschil in de verbinding 
tussen de kleine en de grote wand.

afbeelding 7.4 Bovenaanzicht van het 
kartonnen prototype
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afbeelding 7.6 Presentatietekening

Op afbeelding 7.6 is het eindconcept van de 
Oblong Pond te zien. Drie ideeën voor de ver-
schillende stijlen zijn linksboven weergegeven 
en  het complete product met het deksel uit 
de stijl Structurele Rust beslaat de rechterzijde 
van de afbeelding.

De wanden hebben de uitstraling van beton.
Het deksel heeft per stijl zijn eigen uitstraling. 
Van boven naar onder:

Strakke Natuur  - Houtlook
Creatief Stoer  - Grove houtlook
Structurele Rust  - Glanzend wit oppervlak

66



67

De Oblong Pond wordt opgebouwd 
door eerst de wanden aan elkaar te 
verbinden. Het waterreservoir kan 
vervolgens tussen de wanden worden 
geplaatst of de wanden worden over 
de kuip geplaatst. Ten slotte wordt het 
deksel erop gelegd (afb 7.7).

Dit betekent dat de terrasvijver niet 
gemakkelijk te verplaatsen is. Wanneer 
het reservoir echter verbonden wordt 
aan de wanden, komen er spanningen 
op het materiaal te staan. Het verhoogt 
de materiaaleisen, het materiaal moet 
sterker worden. Dit kan door meer 
materiaal te gebruiken of een sterkere 
(en vaak duurdere) materiaalsoort te 
kiezen. Een derde optie is het heront-
worpen van de constructie, wat in veel 
gevallen betekent dat het ingewikkel-
der wordt. Alle drie de opties verhogen 
de kosten voor de vijver aanzienlijk, wat 
het lastig maakt om onder de maximale 
productieprijs van € 35 te blijven. 

Een laatste mogelijkheid is om een 
bodem onder het product te plaatsen.  
Deze bodem kan naast stevigheid ook 
andere functies vervullen. Zo positio-
neert het de waterbak en de wanden, 
kan het -afhankelijk van het materiaal 
aan de onderzijde- de vloer bescher-
men en vangt het kleine hoeveelheden 
afvalwater op.

De voor- en nadelen van het toevoe-
gen van een bodem en de mogelijke 
functies worden uitgebreid besproken 
in hoofdstuk 11 in deel drie van dit 
verslag.

7.3.  Opbouw

afbeelding 7.7 De opbouw van het pro-
duct grafisch en beknopt weergegeven.
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De Details

Dit derde en laatste deel van het verslag beschrijft de detaillering van het gekozen 
concept. In hoofdstuk 8 wordt visueel en tekstueel toegelicht voor welke onderdelen 
en vraagstukken een oplossing gezocht is. In hoofdstuk 9 worden de oplossingen 
toegelicht die gekozen zijn voor het optimale ontwerp voor de wanden. In hoofdstuk 
10 en 11 wordt hetzelfde gedaan voor het deksel en de bodem. Informatie over de 
waterbak van Berdal staat beschreven in hoofdstuk 12, daarna volgt een hoofdstuk 
over de assemblage, hoofdstuk 13 en dit deel wordt afgesloten met een kostenana-
lyse van de totale vijver, hoofdstuk 14.
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9. Hoe worden de wanden aan elkaar bevestigd?

11. Wat zijn mogelijke functies van de 
bodem?

11. Wat is de beste oplossing bij heftige regenval?

9. Hoe en waar kan eventuele 
elektronica worden geplaatst/
bevestigd?

9. Wat wordt het materiaal van de 
wanden?

10. Welk materialen zijn geschikt voor het deksel?

8.  Uit te werken onderdelen

10. Hoe wordt het deksel bevestigd?

10. Hoe wordt het deksel geproduceerd? 

10. Wat zijn mogelijkheden voor de 
verlichting?

11. Hoe wordt een overschot aan 
water opgevangen?

afbeelding 8.1 concepttekeningen 
met daarin alle vraagstukken betref-

fende de uitwerking aangegeven
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8.  Uit te werken onderdelen

Nu bekend is wat de vorm moet wor-
den, is er nagedacht hoe dit gereali-
seerd wordt. Er zijn veel kwesties waar 
een oplossing voor gevonden moet 
worden. Al deze kwesties, aangegeven 
in de vorm van vragen in afbeelding 8.1, 
worden in de volgende hoofdstukken 
één voor één beantwoord. Bij de vragen 
in de afbeelding staat ook weergegeven 
in welk hoofdstuk dit wordt besproken. 

Tijdens het uitwerken van de vragen 
die hiernaast weergegeven staan, is 
met een aantal dingen rekening gehou-
den. De kostprijs van € 35 per product 
is een belangrijke eis vanuit Velda 
en hetzelfde geldt voor het compact 
vervoeren vanuit China. Dat betekent 
dat er tijdens het uitwerken van de 
onderdelen rekening is gehouden met 
transport, productie, assemblage en 
alle kosten die gemaakt moeten wor-
den. Assemblage en de kosten komen 
aan bod in een eigen hoofdstuk, trans-
port en productie zijn verwerkt per 
productonderdeel.

12. Van welk materiaal wordt de 
waterbak geproduceerd?

12. Hoe wordt omgegaan met de 
vervorming van de waterbak?

13. Op welke volgorde worden de 
onderdelen geassembleerd?

13. Waar vindt de assemblage van 
het product plaats?

14. Wat zijn de kosten van het 
product?

9.



72

9.  Wanden

De wanden van de Oblong Pond be-
staan uit twee korte en twee lange wan-
den. Aan de wanden is ruimte gemaakt 
om elektronica te bevestigen. Hoe dit is 
gedaan, staat vermeld in paragraaf 9.1. 
De stevige, onzichtbare verbinding die 
is gebruikt om de wanden aan elkaar te 
verbinden staat toegelicht in paragraaf 
9.2 en de materiaalkeuze wordt toege-
licht in paragraaf 9.3. 

afbeelding 9.1 Meegeproduceerde 
haak aan de korte wand

afbeelding 9.2 Haken, met schroe-
ven bevestigd aan de korte wand

afbeelding 9.3 S-vormige haken die 
passen in gaten in de wand

afbeelding 9.4 voorbeeld van een 
S-vormige haak.
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9.1.  Elektronica toevoegen

De Oblong Pond is een product waar twee versies van verkocht 
gaan worden. Het verschil tussen deze twee producten is het wel of 
niet aanwezig zijn van elektronica in de vijver. Dit veroorzaakt een 
prijsverschil. In het programma van eisen is al aangegeven dat de 
onderdelen van de vijvers met en zonder elektronica precies het-
zelfde zullen zijn. Dit heeft twee grote voordelen. Ten eerste is er 
een grotere oplage van de onderdelen, wat het mogelijk goedkoper 
maakt dan wanneer twee verschillende soorten onderdelen gepro-
duceerd moeten worden. Ten tweede hoeft bij een gelijk ontwerp 
van de twee varianten vooraf niet ingeschat te worden hoeveel er 
van elk worden verkocht.

Qua elektronica is in het ontwerp rekening gehouden met twee 
onderdelen, verlichting en een filter of pompje. Beide onderdelen 
worden uit het zicht geplaatst. De elektronica kan het best beves-
tigd worden aan de korte wand, aangezien aan de lange wanden 
al een richel zit waarop het deksel rust (zie paragraaf 10.2). In het 
morfologisch schema in bijlage C en op afbeelding 9.1 t/m 9.3 zijn 
drie uitgetekende conceptoplossingen te zien. Een van de oplos-
singen was om een bevestigingsmogelijkheid aan de wand mee te 
laten produceren (afb 9.1). Het aantal mogelijke productiemethodes 

nam daarmee af, omdat de vorm van 
de wand gecompliceerder werd. Bij 
de tweede en derde oplossing worden 
losse onderdelen aan de wand toege-
voegd. Dit kan door een soort kapstok-
haken vast te schroeven aan de bin-
nenzijde van de wand (afb 9.2) of door 
s-vormige haken in gaten te hangen 
(afb 9.3 en 9.4). Het grootste voordeel 
aan de laatste oplossing, is dat het nau-
welijks handelingen kost om de beves-
tigingsmogelijkheid te plaatsen. 

Er is gekozen voor de derde mogelijk-
heid, het toevoegen van s-vormige 
haken aan de binnenzijde van de korte 
wand. De korte wanden wordt een aan-
tal gaten aangebracht waar de haken 
doorheen gestoken worden. In de open 
zijde van de haken kan een filter wor-
den gehangen.
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Zoals te zien is in het morfologisch 
schema in bijlage C, zijn er veel ideeën 
bedacht om de wanden aan elkaar te 
verbinden. Een belangrijke eis was om 
de verbinding zoveel mogelijk onzicht-
baar te laten gebeuren. Niet alle ideeën 
konden uitgevoerd worden en sommi-
ge van de ideeën bleken bij nader inzien 
niet stevig genoeg te zijn. 

Er is gekozen voor het uitwerken van 
het idee waarbij de wanden in elkaar 
geschoven worden. Hiervoor wordt 
een opening in de wand gebruikt waar 
de korte wand in past (afb9.5, 9.6 en 
9.7). De reden voor deze keuze voordt 
gevormd door de voordelen van het 
concept. De vormen zijn voor productie 
gusting, omdat er geen afwijkende of 
uitstekende vormen voorkomen die 
zorgen voor extra productiestappen. Er 
zijn geen losse extra onderdelen nodig 

9.2.  Bevestiging

bij assemblage, zoals schroeven, clips of verstevigin-
gen. De vorm van de wand is zo dat hij makkelijk stapel-
baar is, een voordeel bij transport. De bevestigingsme-
thode is ook eenvoudig in gebruik voor consumenten. 
Ten slotte is het zo dat de verbinding onzichtbaar is, 
zeker wanneer er tijdens productie nauwelijks afwijkin-
gen ontstaan.

Mocht dit concept of eventueel een aangepaste vorm 
hiervan niet of niet voordelig genoeg geproduceerd 
kunnen worden in China, dan is het de bedoeling dat 
het idee met de clips uitgewerkt wordt (afb 9.8 en 9.9). 
Met het gebruik van clips is het voor de consument nog 
steeds eenvoudig om het product in elkaar te zetten 
en uit elkaar te halen, maar er komt wel een aanzienlijk 
aantal onderdelen bij. De vorm van de wand vereenvou-
digd echter ook, dus de kosten voor de wand worden 
lager. De kosten voor deze manier van verbinden zullen 
naar verwachting vergelijkbaar zijn met die van het 
gekozen concept.
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afbeelding 9.5 De korte en de lange wand wor-
den met elkaar verbonden door in twee verschil-
lende richtingen te passen.

afbeelding 9.6 De wijze waarop beide wanden 
met elkaar verbonden zijn

afbeelding 9.7 Eerste schets voor de 
schuifverbinding

afbeelding 9.8 Eerste schets van een alter-
natieve bevestigingswijze.

afbeelding 9.9 Mogelijkheden voor clips, te ge-
bruiken bij de alternatieve bevestiging.
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De wanden worden geproduceerd van 
Polystone. Velda heeft voor een ander 
model terrasvijver contact met een 
bedrijf, Xiri, dat vijvertjes kan maken 
van polystone. Polystone is een sterk 
en relatief licht materiaal met de 
uitstraling van beton, de kleine terras-
vijvers uit afbeelding 9.10 worden met 
dit materiaal gemaakt. De kleur kan 
worden aangepast aan de wensen van 
de klant. Het materiaal kan op verschil-
lende wijzen nabewerkt worden, wat 
het aantal materiaaluitstralingen flink 
vergroot. Hoe meer nabewerking wordt 
gedaan aan het materiaal, hoe duurder 
het onderdeel is. 

In het materiaalschema in bijlage B is 
te zien over welke materialen is na-
gedacht om de wanden van te pro-
duceren. Als mogelijkheid kwamen 
materialen als fermacell(afb 9.11) en 
gasbeton (afb 9.12) voorbij. Het idee 
zoals is uitgewerkt in paragraaf 9.2 is 
in dit materiaal echter niet te maken, 
omdat beide materialen massief zijn. 
Bij de intratuin zijn tegenwoordig 
verschillende bloempotten te koop die 
gemaakt zijn van kunststof, maar eruit 
zien als natuursteen. De plantenpotten 
van het merk Capi en Ardezza (afb 9.13 
en 9.14) zijn hiervan een goed voor-
beeld. De prototypes van kleine terras-
vijvers echter die Velda al laat maken in 

China, hadden de beste uitstraling van 
allemaal. De vijvers bestaan uit slechts 
een onderdeel en door verschillende 
nabewerkingen zien de wanden eruit 
als kiezelstenen en gemetselde leiste-
nen. Voor dit ontwerp is een uitstraling 
als beton voldoende. Dit kost minder 
nabewerking dan de kiezels en dat zal 
ook aanzienlijk schelen in de prijs.

Behalve het produceren van polystone 
was ook rotatiegieten in eerste instan-
tie een optie. Bij rotatiegieten blijft 
echter altijd de gietlijn zichtbaar en op-
pervlaktebewerking is veel lastiger dan 
bij het produceren in polystone. 

9.3.  Materiaalkeuze

afbeelding 9.11 Gasbeton afbeelding 9.12 Fermacellafbeelding 9.10 Polystone prototypes
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Het is niet gelukt om zodanig op tijd 
een prototype aan te vragen bij Xiri dat 
hij binnen was voor het drukken van dit 
verslag. Zodra het prototype binnen is, 
is het goed om in combinatie met de 
materialen die gebruikt gaan worden 
voor het deksel een definitieve afwer-
king te kiezen. In afbeelding 9.15 zijn 
twee afwerkingsmogelijkheden te zien.

Zoals vermeld in het programma van 
eisen, moet de terrasvijver minimaal 
twee jaar mee kunnen gaan. Dat be-
tekent dat er ook weinig (opvallende) 
verkleuring mag optreden in die tijd. 
Het voordeel van het gebruiken van 
polystone als materiaal, is dat het op-
pervlak zo gemeleerd is qua kleur, dat 
een klein verandering in kleur in eerste 
instantie niet zal opvallen. Naast het 
kleurverschil, is het belangrijk dat het 
Polystone tegen temperaturen van 0 
tot 50°C bestand is. 

Het materiaal kan waterbestendig 
worden gemaakt. Dit is ook de reden 
dat de kleine vijvers uit afbeelding X 
van Polystone worden geproduceerd. 
In dit geval hoeft het materiaal niet wa-
terdicht te zijn, omdat de wanden het 
water niet hoeven vast te houden. De 
waterbak van Berdal heeft deze functie 
al. Bij regen of water dat op een andere 
manier tegen de wand aan komt, zal 
het materiaal echter niet van vorm of 
kleur mogen veranderen.

afbeelding 9.13 Detailfoto plantenpot Capi

afbeelding 9.14 Detailfoto plantenpot Ardezza

afbeelding 9.15 Mogelijke afwerkingen tot 
een betonlook.
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10.  Deksel

Het deksel van de vijverbak is het on-
derdeel wat het verschil tussen de drie 
varianten aangeeft. Dat betekent dat 
er drie versies van het deksel zijn, elk 
geproduceerd in verschillend materi-
aal, waardoor verschillende uitstralin-
gen ontstaan. In paragraaf 10.1 worden 
de materiaalkeuzes die zijn overwogen 
en de daarmee samenhangende be-
slissingen beschreven. Hoe het deksel 
geplaatst wordt op de waterbak wordt 
beschreven in paragraaf 10.2. De ove-
rige functies van het deksel, zoals de 
eventuele bevestiging van verlichting, 
worden beschreven in paragraaf 10.3.

In het materiaalschema van bijlage B 
is te zien dat er voor elke variant nage-
dacht is over een aantal verschillende 
soorten uitstralingen. Afhankelijk van 
de geschiktheid van de materialen, is er 
in een aantal gevallen gekozen.
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Strakke natuur
De meeste materialen binnen deze stijl 
zijn, zoals de naam al zegt natuurlijk. Er 
is nagedacht over materialen als leer, 
hout, kurk en natuursteen. Natuursteen 
is een prijzig materiaal en was daarom 
niet geschikt om te gebruiken. Kurk, 
leer en hout zijn echter ook niet ge-
schikt, aangezien ze voortdurend 
boven water hangen. Voor hout zijn er 
echter goede alternatieven te vinden 
op internet.

In het materiaalschema zijn meerdere 
mogelijkheden om hout te vervangen 
weergegeven. In een vroeg stadium is 
ook nagedacht over het gebruik van 
mdf met een folie met houtprint. Mdf 
is bij nader inzien ook niet geschikt 
in combinatie met water, ondanks 
het kunststof folie dat tussen het 

houtmateriaal en het water zit. Het 
folie is een beetje poreus, wat betekent 
dat het hout alsnog blootgesteld wordt 
aan vocht.

Er zijn veel kunststof materialen, zoals 
Trespa, Rockpanel of Polywood, die 
een erg realistische kunststof uitstra-
ling hebben. Bij het vergelijken van 
verschillende samples (afb 10.1 en 10.2) 
bleek Polywood de meest natuurlijke 
houtuitstraling te hebben. Een ander 
materiaal, Wood-Plastic Composite of 
kortweg WPC  bleek uiteindelijk ook 
nog van nut voor de stijl Creatief Stoer.

10.1.  Materiaal

afbeelding 10.1 sample van Coowin Wood, 
WPC in a dark brown color

afbeelding 10.2 sample van Wam2000, 
Polywood in grijsbruin.
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Op materialen als hout, of eventueel 
zelfs kunststof, kan ook een wit, glan-
zend oppervlak worden gemaakt. Bij 
Strakke Natuur was al gebleken dat 
hout geen goede optie was, maar het 
bedrijf dat het Polywood kan leve-
ren, levert ook een materiaal met een 
glanzende witte afwerking (afb 10.3). 
Bijkomende voordelen zijn dat er een 
leverancier minder nodig is en exact 
dezelfde maat verkregen kan worden.

Structurele Rust
Een van de belangrijkste eigenschap-
pen voor Structurele Rust is dat het ma-
teriaal een luxueuze uitstraling heeft. 
Uit de stijlanalyse is geconcludeerd dat 
een wit, glad oppervlak goed past bij 
deze stijl. De keuze voor de materiaal-
uitstraling is dan ook hierop gevallen, 
zoals al eerder te lezen waas in para-
graaf 7.1. 

Het materiaal dat aan de basis staat van 
deze dekselvariant maakt weinig uit. 
Het meest belangrijk is dat het opper-
vlak mooi, glad en strak afgewerkt kan 
worden. Natuursteen is een materiaal 
dat van zichzelf een lichte kleur en luxe 
uitstraling heeft. Door middel van po-
lijsten kan het oppervlak zo glad als een 
spiegel gemaakt worden. Natuursteen 
is echter duur en daarom geen geschik-
te optie. 

afbeelding 10.3 Polywood op een glanzend 
oppervlak. Deze afwerking is gekozen voor 
Structurele Rust

afbeelding 10.4 Sample van Coowin Wood, 
WPC in a dark brown color

afbeelding 10.5 de gekozen afwerking van 
WPC, aangegeven in  de brochure van Coowin.
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Creatief stoer
Bij de betonlook van de wanden krijgen 
veel materialen vanzelf al een meer 
stoere uitstraling. Zoals te zien in het 
materiaalschema in bijlage B, is er een 
selectie van een aantal materialen 
gemaakt. 

Materialen als hout en steen kwamen 
ook voor in de keuze voor de andere 
stijlen. Het verschil zat in de afwer-
king van de materialen. Een optie was 
gegalvaniseerd metaal. Wanneer het 
vlekkerige metaal netjes is gesneden 
en gevouwen, oogt het creatief, maar 
niet goedkoop. In combinatie met een 
hoge luchtvochtigheid valt de keuze 
voor metaal als materiaal te betwij-
felen. Het laatste wat bij een product 
als de Oblong Pond moet gebeuren is 
het roesten van het deksel. Een mooie, 
stoere en tegelijk ook luxe oplossing 
voor het deksel was hout met de schors 
er nog aan. Hierbij speelde echter weer 

hetzelfde probleem op als bij de twee 
stijlen hiervoor: hout en veel vocht is 
geen goede combinatie. Voor hout 
met schors zijn er geen goede alter-
natieven te vinden, dus deze optie viel 
af. Kunsthout zonder schors, met een 
stoere afwerking is de laatste optie. 

Voor Strakke Natuur zijn bij meerdere 
bedrijven samples aangevraagd. Een 
deel van de samples van het Chinese 
bedrijf Coowin bleken een veel grovere 
afwerking te hebben dan vooraf was 
verwacht (afb 10.4). Dit Wood-Plastic 
Composite, wordt geproduceerd uit 
plastic (Resin), natuurlijke vezels en 
een aantal additieven, waaronder anti-
UV en anti-ageing (Coowin). Door de 
vermenging van plastic met natuurlijke 
vezels, krijgt het materiaal een heel 
realistische houtuitstraling wanneer de 
juiste  nabewerking wordt gedaan aan 
het oppervlak (afb 10.5). Coowin kan 

het materiaal leveren in een breedte 
die geschikt is voor het deksel, maar 
iets verschilt van het materiaal van 
Wam2000. Het deksel van WPC krijgt 
een breedte van 80 mm in plaats van de 
95 mm die Wam2000 levert (afb 10.6).

afbeelding 10.6 De gekozen afmeting van WPC, 
aangegeven in  de brochure van Coowin.
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10.2.  Plaatsing

Het deksel van de Oblong Pond ligt tus-
sen de wanden in, op het waterreser-
voir. Om de waterbak goed bereikbaar 
te maken, is het belangrijk dat het dek-
sel gemakkelijk verwijderd kan worden. 
In het morfologisch schema uit bijlage 
C staan een aantal oplossingen die het 
plaatsen en verwijderen van het deksel 
gemakkelijker kunnen maken. 

Een van de oplossingen is het plaatsen 
van een scharnier, zodat het deksel 

omhoog gezet kan worden wanneer 
bijvoorbeeld de waterbak gereinigd 
wordt. Omdat er ruimte moet zijn om 
de draai te maken, zal het altijd zicht-
baar zijn aan het deksel (afb 10.7). Het 
deksel heeft een opening in het mid-
den, wat het gemakkelijk maakt om 
hem van de waterbak af te pakken. Een 
inkeping aan de rand is dan ook niet 
nodig (afb 10.8). Een veel eenvoudiger 
oplossing is om het deksel los tussen 
de wanden te plaatsen. Dit kan direct 

op de waterbak, of op randen die aan 
de wanden worden geproduceerd (afb 
10.9). Plaatsing op randen heeft een 
aantal voordelen ten opzichte van 
het plaatsen direct op de bak. Bij een 
kleine afwijking in de rechtheid van de 
waterbak, ligt het deksel op de randen 
nog steeds stevig en stabiel. Bij heftige 
regenval is er in het geval van randen 
ruimte om dit water weg te laten lopen, 
zonder dat het deksel gaat drijven. 

afbeelding 10.7 Bij gebruik van een scharnier is 
er altijd ruimte tussen wand en deksel.

afbeelding 10.8 Inkeping in het deksel, om 
optillen eventueel makkelijker te maken.

afbeelding 10.9 Aan de lange wand worden 
richels geproduceerd waarop het deksel rust.



83

De gekozen oplossing is daarom ook 
het plaatsen van randen aan de lange 
wanden. De randen worden alleen 
geplaatst aan de lange wanden, zodat 
het grootste deel van het deksel daarop 
kan rusten. Door alleen aan de lange 
wanden een rand te plaatsen, wordt 
bovendien ruimte bespaard tijdens het 
transport. Onder de richels hoeft name-
lijk geen materiaal meer geplaatst te 
worden, aangezien dit zich aan de bin-
nenzijde van de wand bevindt. Tijdens 
transport kunnen twee lange wanden 
op elkaar bevestigd worden zonder 
enig ruimteverlies (afb 10.10 en 10.11).

afbeelding 10.10 Lange wanden, twee op elkaar gestapeld.

afbeelding 10.11 Wijze waarop de lange wanden gestapeld 
dienen te worden.
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10.3.  Opbouw deksel

In het eindconcept van verslagdeel twee leek het deksel uit 
een onderdeel te bestaan. Het was de bedoeling om dit ook 
werkelijk uit te voeren, maar de leveranciers van de verschil-
lende materialen voor het deksel konden dit niet voor een 
geschikte kostprijs. Daarom is ervoor gekozen om het dek-
sel uit vier onderdelen te laten bestaan (afb 10.12). Deze vier 
onderdelen worden zo gelijkmatig mogelijk in verstek aan 
elkaar bevestigd, zodat het de uitstraling van het product 
nauwelijk beïnvloed.

De dekselonderdelen worden aan elkaar bevestigd doormid-
del van een pen-en-gat verbinding en lijm.

10.4.  Verlichting
Zoals vermeld staat in het Programma van Eisen moet in het ontwerp van de 
vijverbak rekening gehouden worden met het plaatsen van elektronica. Onder 
elektronica valt naast een pompje of filter ook de vijververlichting.

De beste locatie om vijververlichting te plaatsen is boven het water oppervlak. 
Het enige onderdeel boven het wateroppervlak is het deksel. Voor de verlichting, 
in de vorm van ledstrips, kan daarom het best aan het deksel worden geplaatst. 
Dit kan met behulp van lijm, schroeven, richels of haakjes. Er is nog geen keuze 
gemaakt en in de aanbevelingen wordt hier nog kort op in gegaan.

afbeelding 10.12 De vier onderdelen waaruit het 
deksel bestaat. 
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In het ontwerp waarmee verslagdeel twee afsloot, is het 
nog niet duidelijk of er een bodem aan de terrasvijver 
toegevoegd moet worden. Een bodem kan om verschil-
lende redenen toegevoegd worden aan het ontwerp. Dit 
hangt af van de vorm en stevigheid van de rest van de 
vijver, maar ook van de functies die de bodem gegeven 
worden. Elke functie voor de bodem brengt een nieuwe 
vormgeving met zich mee. Alle ideeën  staan  in het mor-
fologisch schema in bijlage C en worden daar ook kort 
besproken.

Omdat er nog geen prototypes zijn gemaakt van de 
vijver, is het moeilijk te bepalen of de vijver extra ver-
steviging nodig heeft. Zonder prototype is ook lastig te 
bepalen of  een bodem nodig is om de vloer waarop de 
vijver wordt geplaatst te beschermen. Tijdens het as-
sembleren wordt ondervonden of het voordeel geeft om 
de onderdelen ten opzichte van elkaar te positioneren.  
Om te bepalen of en hoe overstromend water opgevan-
gen moet worden, is een test met het prototype nodig. 
Vanwege de sterkte eisen aan het materiaal en daarmee 

de prijs, die sterk zullen toenemen wan-
neer de wanden aan de bodem verbon-
den worden, is besloten om dit niet te 
doen. Pas zodra Velda prototypes heeft 
ontvangen, kan worden besloten of een 
bodem nodig is of niet.

De uitstraling van het materiaal maken 
bij de productie van een bodem niet 
uit. In alle gevallen kan de bodem zo 
worden ontworpen dat hij onzichtbaar 
is vanaf de buitenkant. Mocht er een 
bodem nodig zijn, dan kan deze gepro-
duceerd worden met behulp van rota-
tiegieten. Velda heeft contact met een 
bedrijf in China dat de binnenbak van 
de Easypond produceert. Zij kunnen 
ook de productie van bodemonderde-
len op zich nemen.

11.  Bodem
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12.  Waterbak

Zoals te lezen is in paragraaf 7.2, is gekozen voor de 
grootste bak van Berdal. De kuipen zijn leverbaar in twee 
verschillende materialen, LDPE en HDPE. De samples die 
Berdal had opgestuurd naar Velda zijn gemaakt van LDPE. 
HDPE is een stijver materiaal, dat in meer kleuren leverbaar 
is.

Zoals te zien is op de afbeeldingen 12.1 en 12.2, zetten de 
bakken behoorlijk uit wanneer ze gevuld worden met wa-
ter. Er is nagedacht over oplossingen  om het uitzetten van 
de waterbak tegen te gaan, deze oplossingen zijn te zien in 
het morfologisch schema in bijlage C. Ten slotte is besloten 
om te kiezen voor de optie waar niets wordt gedaan aan de 
vervorming. De bakken vervormen niet blijvend en bin-
nen het ontwerp is er genoeg ruimte om de bak iets uit te 
laten zetten. Indien de bakken van HDPE gemaakt worden, 
vervormen ze  bovendien minder vanwege de stijfheid van 
het materiaal.
 
Na het legen van de bakken, bleek bovendien een wit 
laagje achter te blijven op de bak (afb 12.3) en de kuipen 
gaven een sterke geur af. Om zeker te zijn dat planten en 

afbeelding 12.1 Ongevulde waterbak van Berdal.

afbeelding 12.2 Gevulde waterbak van Berdal. Door het water zet 
de  bak aanzienlijk uit.
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vissen niet ziek zouden worden of dood zouden gaan van eventuele stof-
fen die het kunststof zou kunnen afgeven, worden de gekozen reservoirs 
voor de vijvers geproduceerd van HDPE. Dit materiaal wordt ook gebruikt 
voor kuipen waarin koi karpers gehouden worden en is dus zeker geschikt. 
Bovendien hebben deze bakken food approval, wat inhoudt dat er zonder 
schade toe te richten voedsel in vervoerd kan worden.

afbeelding 12.3 Na het legen van de waterbak blijft 
een witte waas achter.

afbeelding 12.4 Solidworks model van de 
waterbak van Berdal. De afmetingen zijn 825 
mm x 504 mm x 300 mm (lxbxh).
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13.  Assemblage
afbeelding 13.1 De assemblagevolgorde weergegeven 
met eenvoudige afbeeldingen.
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13.1.  Assemblagevolgorde

Dit hoofdstuk is bedoeld om toe te lichten hoe en 
waar de vijver wordt geassembleerd. Paragraaf 13.1 
legt uit in welke volgorde de assemblage plaatsvindt. 
Paragraaf 13.2 licht toe welke delen van de totale as-
semblage op welke locaties plaatsvinden.

Omdat nog niet zeker is of het product ook een 
bodem gaat krijgen en hoe deze er dan uit gaat zien, 
is voor de leesbaarheid van dit hoofdstuk gekozen 
om de assemblage toe te lichten zonder de bodem 
hierin te betrekken. Bij de meeste bodemontwer-
pen wordt deze overigens onder het waterreservoir 
geplaatst voordat de vijverwanden over het reservoir 
heen gezet worden. 
Plaatsing van de elektronica is om dezelfde redenen 
ook uit het stappenplan voor assemblage gelaten. 
Daarnaast hoort het plaatsen van de elektronica niet 
bij dit product, maar bij de uitgebreide variant, die 
geen deel uitmaakt van dit verslag.

In afbeelding 13.1 is schematisch weer-
gegeven hoe de assemblage in zijn 
werk dient te gaan. Uit alle losse on-
derdelen zal eerst een subassemblage 
gemaakt moeten worden, het deksel 
(1). Een van de de lange wanden wordt 
vervolgens recht neergezet (2), de twee 
korte wanden worden er in geschoven 
(3), de tweede lange wand wordt over 
de korte wanden geplaatst (4) en om 
het omhulsel compleet te maken wor-
den beide korte wanden naar buiten 
geschoven (5). De wanden zitten nu 
stevig in elkaar en kunnen gezamelijk 
over het waterreservoir heen getild 
worden (6). Het deksel wordt op de 
richels geplaatst (7) om de vijver com-
pleet te maken (8)
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afbeelding 13.2 De assemblage van de vijver voor consumenten thuis.
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De vijverbak wordt ingekocht in Nederland, terwijl 
de wanden en het deksel worden geproduceerd in 
China. Voor het assemblage proces van de Oblong 
Pond biedt dit verschillende mogelijkheden. Er zou 
gekozen kunnen worden om deel van de assem-
blage in China te laten gebeuren en een deel bij 
Velda zelf. De tweede optie is om alle assemblage 
bij Velda plaats te laten vinden. 

Het deksel bestaat uit vier onderdelen. Waar deze 
onderdelen aan elkaar verbonden worden, moet 
nog worden bepaald. De onderdelen bij Velda laten 
assembleren, bespaart kosten in het transport uit 
China, maar de onderdelen al in China laten verbin-
den, bespaart arbeidskosten bij Velda en verhoogt 
de transportkosten. Om te bepalen welke optie 
het goedkoopst is, zal later in het proces van beide 
opties een berekening gemaakt moeten worden. 

De complete onderdelen worden geassembleerd 
en in dozen verpakt door medewerkers van Velda. 

Er is in het bedrijf genoeg ruimte om de 
vijvers in elkaar te zetten en bovendien 
worden defecte producten zo verme-
den. De medewerkers van Velda con-
troleren immers of de producten in tact 
zijn voor ze naar de verkooplocaties 
worden verstuurd.

De consument kan het product thuis 
eenvoudig plaatsen door de laatste 
twee stappen uit het assemblagesche-
ma te volgen (afb 13.2).

13.2.  Assemblagelocaties
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Een belangrijke eis voor deze vijver is 
de prijs. De kostprijs mag, exclusief het 
transport vanuit China, 35 euro bedra-
gen. Omdat er nog geen prototype is 
gemaakt van de vijver als geheel, is de 
kostprijsanalyse een ruwe schatting. 
Op de vraag of de eis haalbaar is, kan 
een goed indicatie worden gegeven. 
Met het huidige ontwerp is het ant-
woord nee. Dit hoofdstuk zal toelichten 
waarom.

14.  Kostenanalyse

Om het overzicht te bewaren, zijn de kosten 
opgedeel in verschillende posten. Ten eerste 
de inkoop en productie van het product. Ten 
tweede assemblage en ten derde transport-
kosten. Dit staat allemaal vermeld in para-
graaf 14.1.

In paragraaf 14.2 worden nog wat extra 
kosten benoemd waar rekening mee gehou-
den moet worden voor het product verkocht 
kan worden. Hieronder vallen onder andere 
verpakkingskosten, marketingkosten en 
transportkosten van Velda naar de verkoper.

afbeelding 14.1 Alle onderdelen van de 
vijver, eenvoudig weergegeven.
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Inkoop
De polystone wanden worden gepro-
duceerd door Xiri, een bedrijf in China. 
Er is niet op tijd een offerte ontvangen 
van Xiri, maar Velda heeft al eerder 
producten bij hen besteld. De prijs van 
Polystone wordt voornamelijk be-
paald door de hoeveelheid materiaal 
die nodig is. Daarbij zal ook de hoe-
veelheid afwerking meespelen in het 
kostenplaatje. Velda heeft eerder kleine 
vijvertjes bij Xiri besteld, die ook al in 
deel 1 van dit verslag te zien waren (zie 
afbeelding 1.15 en 1.17). Deze vijvertjes 
zijn ongeveer € 75,00 inkoop. 
Qua afmetingen zijn ze niet veel kleiner 
dan de Oblong Pond, maar er is wel 
veel meer materiaal voor nodig, om-
dat ook de binnenzijde van polystone 
wordt gemaakt. Naar schatting is voor 
een polystone vijvertje anderhalf keer 
zoveel materiaal nodig dan voor de 
wanden van de Oblong Pond. 
Bovendien hebben de complete vijvers 
veel meer nabewerking nodig dan de 
Oblong Pond. De steentjes op de wand 

van het ronde model worden allemaal 
handmatig geschilderd. Een tijdro-
vende klus, die de kosten vast en zeker 
opschroeft.

Ten slotte hebben de kleine vijvers veel 
meer eisen voor het materiaal dan de 
Oblong Pond. Het maakt bij de Oblong 
Pond bijvoorbeeld niet uit als hij niet 
helemaal waterdicht is, maar bij de 
kleine Polystone vijvers is dit weldege-
lijk van belang. Met deze argumenten 
in gedachten, is de prijs voor de vier 
polystone wanden samen geschat op  
€ 40,00. Deze schatting is zonder harde 
kennis gemaakt en de offerte zou veel 
lager of veel hoger uit kunnen vallen. 
Mocht deze indicatie wel kloppen of te 
laag ingeschat zijn, dan is de grens van 
€ 35,00 al overschreden door een enkel 
onderdeel.

Alle onderdelen voor de vijver worden 
van buitenaf ingekocht. Voor de wa-
terbak van Berdal is gekozen voor de 

duurdere variant vanwege stevigheid 
en veiligheid voor de vissen. De prijs per 
bak bedraagt € 8,52.

De deksels worden geleverd door 
twee bedrijven: Coowin en Wam2000. 
Coowin levert WPC met een gezand-
straalde bovenlaag. Van dit bedrijf is 
niet op tijd een offerte ontvangen, 
maar Wam2000 heeft wel op tijd een 
prijsschatting door kunnen geven. Het 
materiaal dat zijn leveren is polywood. 
Een deksel gaat omgerekend vanuit 
USD ongeveer € 14,00 kosten.
Het materiaal van Coowin heeft iets 
andere maten en oogte minder luxe, 
doordat het minder netjes is afgewerkt 
dan  het polywood. Wellicht is dit ook 
te merken in de prijs. De geschatte prijs 
van een deksel van Coowin, compleet 
met verbindingen bedraagt € 12,00.

14.1.  Productkosten
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Assemblage
Zodra alle onderdelen in Nederland 
zijn moeten de onderdelen geassem-
bleerd en verpakt worden. Dit gebeurt, 
zoals vermeld staat in Hoofdstuk 13 
bij Velda. Een medewerker van Velda 
laten werken kost ongeveer € 40,00 per 
uur. Bij twee medewerkers die samen 
assembleren kan € 60,00 per uur ge-
rekend worden. Omdat het verpakken 
van de vijver niet bij de productkosten 
hoort, maar bij de verkoopkosten, wor-
den de kosten hiervan pas berekend in 
paragraaf 14.2. Het staat echter al wel 
vermeld in het schema (figuur 14.2), 
omdat dit tegelijk met de assemblage 
gebeurt.

Hoe lang het assembleren en inpakken 
van één product duurt is alleen globaal 
in te schatten. Dit kan met behulp van 
het assemblageschema uit hoofdstuk 
13. In figuur 14.2 is te zien hoelang het 
assembleren en verpakken naar schat-
ting duurt.

Allereerst moeten de verschillende 
onderdelen worden uitgepakt. Gezien 
de manier waarop samples en andere 
producten vanuit China verstuurd wor-
den, gaat hier waarschijnlijk de meeste 
tijd in zitten. Per onderdeel zijn 20 
seconden gerekend. In dit tijd moeten 
eventueel aanwezig karton, plastic en 
piepschuim verwijderd kunnen worden. 

Stap 1 t/m4 uit het assemblage schema 
(paragraaf 13.1), het in elkaar zetten 
van de wanden, moeten vervolgens 
snel uitgevoerd kunnen worden. 
Hiervoor zijn slechts 20 seconden ge-
rekend. Zodra de wanden een geheel 

vormen, worden ze over het reservoir 
geplaatst, die liefst al in een doos staat. 
Vervolgens kan de doos worden geslo-
ten, mits er voldoende beschermings-
materiaal om de vijver heen zit. 

Ten slotte kunnen de vijvers op een 
pallet worden geplaatst. Dat de pallets 
nog op een stelling geplaatst moeten 
worden is niet meegenomen in de 
berekening, omdat de tijd dat dit kost 
afhankelijk van de locatie van de stel-
ling ergens tussen de 20 seconden en 5 
minuten kan liggen. 

Opgeteld duurt het assembleren en 
verpakken van één vijver 3 minuten. 
Dat betekent 40 vijvers per uur wan-
neer twee medewerkers aan het werk 
zijn. De assemblage en verpakking kos-
ten dan per product €60/40 =  €1,50.

Uitpakken (5 ond.) 100 sec
Wanden verbinden 25 sec
Reservoir en deksel 25 sec
Verpakken 15 sec
Opbergen 15 sec

afbeelding 14.2 schema met 
assemblagetijden
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Transport
Normaal gesproken wordt ook het 
transport, in dit geval vanuit China, 
meegenomen in bij de productkosten. 
De kosten van het transport hoefden 
vanuit Velda echter niet terug te  
komen in de kostprijsberekening van 
het product. Dit staat ook vermeld in de 
opdrachtsomschrijving in hoofdstuk 2 
en in het programma van eisen (14.3). 
Door de onderdelen zo compact moge-
lijk te houden, is de prijs van het trans-
port laag gebleven.

Kostprijs 
Wanneer alle kosten voor inkoop en  
assemblage bij elkaar worden opgeteld, 
is de geschatte kostprijs van de vijver  
€ 64,02 (afbeelding 14.3).

Deze prijs is bijna twee keer zo hoog 
als de gestelde eis. In de aanbevelingen 
wordt dan ook een flink aantal sugges-
ties gedaan om de kostprijs naar bene-
den te halen.

€ 40,00
€ 14,00
€ 8,52
€ 1,50 +
€ 64,02

afbeelding 14.3 De kosten van 
de verschillende onderdelen bij 
elkaar opgeteld tot kostprijs.
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Naast de kosten die gemaakt worden 
om het product te maken moete ner 
ook nog een aantal kosten gemaakt 
worden om het product te kunnen ver-
kopen. Deze kosten maken geen deel 
uit van de opdrachtsomschrijving, maar 
het is wel belangrijk om hier over na te 
denken.

Onder de kosten voor de verkoop van 
het product vallen onder andere het 
verpakkingsmateriaal, marketingkos-
ten, transportkosten van Velda naar de 
verkoper, invoerrechten vanuit China 
en een palletplaats in het magazijn van 
Velda. In figuur 14.2 is een duidelijk 
overzicht gegeven van alle bijkomende 
kosten met een korte toelichting. Per 
product moet zeker rekening gehouden 
worden met € 10,51 aan kosten voor 
verkoop.

€ 0,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 6,50
€ 0,76
€ 0,25 +
€ 10,51

afbeelding 14.4 verkoop-
kosten bij elkaar opgeteld.

14.2.  Verkoopkosten
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De vijvers worden voor ze in een doos worden verpakt beschermd met bijvoorbeeld piepschuim. 
De kosten voor piepschuim zijn ongeveer € 0,50 en een doos kost € 1,50.

Velda gaat per product uit van € 1,00 marketingkosten. Hieronder vallen onder andere folders, 
flyers, aankleding in de winkel en manuren.

Vanuit Velda zullen de vijvers naar locaties in het hele land worden verzonden. Het kost ongeveer 
€ 26,00 om een pallet door heel Nederland te vervoeren. Op een pallet passen, mits de maten iets 
aangepast gaan worden, vier vijvers. Het transport naar klanten toe kost zo’n € 6,50 per product.

Over producten uit China, in dit geval de wanden en de deksels, moeten invoerrechten betaald 
worden van 1,4%. Voor de onderdelen van de Oblong Pond is dat een bedrag van (€ 40 + € 14) * 
0,014 =  € 0,76 per product.

Voordat het echter zover is dat de vijver naar klanten vervoerd wordt, zal hij wellicht eerst nog 
een tijdje in het magazijn staan. Dit kan in opgebouwde versie of in losse onderdelen. Een pallet-
plaats in een magazijn kost € 1,00 per maand, dus € 0,25 per vijver per maand. De vijver in onder-
delen kost zelfs nog mtinder, omdat er meer op hetzelfde oppervlak geplaatst kunnen worden.



Afsluitend



deel
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Conclusie

Dit verslag verwoordde het ontwerpproces van de Oblong 
Pond. Is aan de opdrachtsomschrijving voldaan? Zijn alle 
eisen gehaald? 

“Ontwerp  een kleine terrasvijver...” 

Er zijn, zoals in de Resultaten aan het begin van dit verslag 
te lezen is, een uitgewerkt ontwerp van een vijver en een 
3D-model gemaakt.

“...die aansluit bij de huidige tuintrends,...”

In het eerste deel van dit verslag is een stijlanalyse ge-
daan. De analyse is gebaseerd op stijl- en trendgidsen 
die Velda elk half jaar ontvangt van verschillende externe 
bedrijven. Vanuit die stijlanalyse is de vormgeving van de 
Oblong Pond ontworpen. De vijver sluit dus zeker aan bij 
de huidige tuintrends.

“... zich in een laag prijssegment bevindt...”

Een van de eisen aan het product is een productieprijs van 
35 euro. Doordat de mogelijkheid om een prototype op te 
vragen zich pas laat aandiende en daarmee ook een offerte 
laat opgevraagd kon worden, is de geschatte kostprijs van het 
product zoals het er nu uit ziet te hoog. Aan deze eis is dus 
niet voldaan.

Wat wel is gelukt, is de transportkosten zo laag mogelijk hou-
den. Het voornaamste hierbij is dat er weinig ruimte verloren 
gaat tijdens transport. Alle wanden worden los van elkaar ge-
produceerd en zijn stapelbaar, daardoor gaat er weinig ruimte 
verloren.

“... en in meerdere varianten verkrijgbaar is.”

Uit de stijlanalyse zijn drie stijlen voortgekomen. Bij elke stijl 
is een variant ontworpen, dus ook aan deze eis is voldaan. 
Vanuit Velda was er ook de wens om meerdere formaten en 
prijscategorieën aan te kunnen bieden. Door gebrek aan tijd 
is aan deze wensen niet voldaan, maar er is wel rekening mee 
gehouden in het ontwerp.afbeelding c.1 eindproduct in de 

stijl creatief stoer
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Aan de opdracht is dus tot op zekere 
mate voldaan. De vraag is nu echter 
nog in hoeverre het ontwerp zoals het 
nu is uitgevoerd kan worden. Er is geen 
prototype gemaakt en daardoor is 
nog onduidelijk wat er nog precies aan 
het ontwerp aangepast moet worden. 
Bovendien is de geschatte kostprijs 
van het huidige ontwerp hoger dan de 
eis.  Dat het ontwerp aangepast moet 
worden staat daardoor vast.

Het ontwerp staat, de functionaliteit, 
sfeer, vormgeving en uitstraling zijn 
vastgesteld en zorgen dat het product 
een life style product is. De basis van 
het product is een bestaande waterbak. 
Materiaal en productiewijze zijn vast-
gesteld en van het ontwerp is een 3D 
SolidWorksmodel gemaakt (afb C.1, C.2 
en C.3). De maattekeningen die hierbij 
horen zijn te vinden in bijlage D.

Het enige wat nu nog rest is de 
realisatie.

afbeelding C.2 Eindproduct in de stijl 
Strakke Natuur

afbeelding C.3 Eindproduct in de stijl 
Structurele Rust
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Aanbevelingen

De Oblong Pond is nog niet productie-
klaar. Voordat het zover is, zullen er nog 
een aantal dingen moeten gebeuren. 

Stijlanalyse
Toen de analysefase al lang achter de 
rug was, ontving Velda een nieuwe stijl-
gids van EFSA. Deze nieuwste trends 
zijn niet betrokken bij het ontworp van 
de Oblong Pond, maar het is wel ver-
standig om te kijken of de materialen 
van de verschillende varianten ook 
aansluit bij deze nieuwe stijlen.

Vormgeving
Zoals al meerdere malen vermeld is, is 
het niet gelukt om op tijd een proto-
type te ontvangen. Dit heeft voor het 
ontwerp van de Oblong Pond verschil-
lende gevolgen. 

Allereerst is niet duidelijk of de ver-
binding van de wanden wel past. Het 
idee is goed uitgedacht en gebouwd 
in SolidWorks, maar dat wil nog niet 
zeggen dat het ook daadwerkelijk gaat 

passen wanneer een extern bedrijf de 
onderdelen produceerd. Misschien 
blijkt het verstandig te zijn om bepaal-
de onderdelen groter of kleiner te laten 
zijn. Zo zitten aan de binnenzijde van 
de lange wand kleine plaatjes, die wei-
nig nut hebben (afb A.1). Ze zouden ge-
bruikt kunnen worden om de waterbak 
op de juiste plaats te houden, maar het 
is de vraag of de stukjes daar sterk ge-
noeg voor zijn. Zodra er een prototype 

is, moet besloten worden of het nodig 
is dat de waterbak gepositioneerd 
wordt. Dit kan vervolgens op meerdere  
manieren uitgevoerd worden.

Op de tweede plaats zijn er vraagte-
kens te stellen bij de stevigheid van het 
ontwerp. Door gebrek aan ervaring met 
het materiaal, bleek het in SolidWorks 
nagenoeg onmogelijk om een betrouw-
bare krachtenanalyse uit te voeren. 
De voornaamste reden hiervoor is het 
gebrek aan kennis over de materiaalei-
genschappen van Polystone. Dit maakt 
het bovendien erg lastig om de juiste 
wanddikte in te schatten. Zodra er ech-
ter een prototype binnen is, kan snel 
worden vastgesteld of de onderdelen 
stevig (genoeg) zijn of niet.

afbeelding A.1  Klein uitsteeksel in de lange 
wand zonder eigenlijk functie.
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Ten slotte zijn de maten die uiteindelijk 
zijn gekozen niet geschikt. Een van de 
eisen was dat het product goed zou 
passen op een Europallet. De maten 
hiervan zijn 800 x 1200 mm, met een 
maximale hoogte van 1200 mm. Omdat 
de vijver is gebaseerd op de bestaande 
bak van Berdal, was het echter heel 
lastig om daar steeds rekening mee 
te houden. De reservoirs van Berdal 
zijn ook gebaseerd op de maten van 

een Europallet, dus er is eigenlijk geen 
ruimte meer voor een wand. Het meest 
gunstig zou zijn wanneer twee vijvers 
naast elkaar 1200 mm zijn. Dit is mo-
gelijk, aangezien de Oblong Pond een 
breedte heeft van 612 mm t(afb A.2). 
Verpakt in de doos is de breedte on-
geveer 618 mm. De lange wanden zijn 
aan de binnenzijde eigenlijk helemaal 
open, wat kans biedt om de vijver te 
versmallen. 

afbeelding A.2 Maattekening van de samen-
gestelde vijver, alleen de maten betreffend de 
breedte van de vijver zijn aangegeven.
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Luxere variant
Een van Velda's wensen was het aan-
bieden van een luxere en een meer 
eenvoudige variant. Tijdens het ont-
werpproces is uitgegaan van een een 
eenvoudige variant, maar er is wel reke-
ning gehouden met het toevoegen van 
bijvoorbeeld een filter en verlichting. 
Dit zal echter nog wel verder uitge-
werkt moeten worden. 

In het ontwerp zitten nu kleine gaten 
waar haken doorheen kunnen om het 
filter aan te bevestigen. De vraag is 
nog of er genoeg ruimte is om een 
waterslang het reservoir in te leiden. 
Daarnaast is er nog geen ruimte om 
een stroomkabel naar een stopcontact 
te laten lopen.

Prijs
Voor alsnog lijkt het ontwerp niet te 
kunnen voldoen aan de prijseisen die 
Velda heeft gesteld voor het product. 
Van nog niet alle onderdelen is een of-
ferte ontvangen, maar de kans is klein 
dat de totale kosten binnen de gestelde 
35 euro kunnen blijven. Dit betekent 
dat er in overleg met Velda naar nieuwe 
oplossingen gezocht moet worden, 
of dat de kosteneis aangepast moet 

worden.

Over het plaatsen van verlichting is ook 
nog niet voldoende nagedacht. De lo-
catie hiervoor is bepaald, maar over de 
verbindingswijze is nog niets besloten. 
Ten slotte zal de manier van verlichten 
nog bepaald moeten worden. Wordt 
er gekozen voor ledstrips? Schijnt dit 
direct in het water of via een omhulsel?
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Tweede maat
Velda had als andere wens dat er twee 
maten aangeboden zouden kunnen 
worden aan klanten. Tijdens het ont-
werpproces is een tweede maat wel in 
het achterhoofd gehouden, maar er 
is niets mee gedaan. Zodra de eerste 
maat helemaal is uitgewerkt, kan het 
ontwerp eenvoudig worden aangepast 
voor een tweede maat. Alle onderde-
len kunnen dezelfde basis houden, het 
enige wat gaat verschillen is de maat-
geving. Voor de breedte van de wanden 
en de breedte van het deksel zal mis-
schien nog een extra prototype nodig 
zijn, maar verder kan alle informatie 
worden overgenomen.

Bij een tweede maat is het een idee 
om de kleinste bak van Berdal uit de 
Gripline serie te nemen. De afmetingen 
van deze bak zijn 725 x 410 x 205 mm (l 
x b x h). Deze bak is van een dusdanig 
formaat, dat het op een grote tuintafel 
niet zou misstaan.

Marketing
Ten slotte zal, voordat het product 
op de markt gebracht gaat worden, 
goed nagedacht moeten worden over 
de implementatie. Want zoals Von 
Glitschka, hoofd en illustrative designer 
bij Glitschka Studios zegt:

"Marketing without design is life-
less, and design without marke-
ting is mute."
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Bijlage A 
Programma van Eisen

Eis Specificatie 
Esthetisch Aansluiting bij huidige tuintrends De verschillende varianten sluiten aan bij de gevormde stijlen ‘Structurele Rust’, 

‘Creatief Stoer’ en ‘Strakke Natuur’.
Meerdere varianten Minimaal 3 varianten, aansluitend bij bovenstaande stijlen.

Wens:verkrijgbaar in twee maten.
Gebruik Eenvoudig te plaatsen/monteren De consument kan het product plaatsen in max. 45 minuten.

Wens: de consument kan het product plaatsen in 15 minuten.
Onderhoudsvriendelijk De vijver kan binnen 5 handelingen klaargemaakt worden om te reinigen.
Degelijk Het product heeft een minimale levensduur van 2 jaar.

Wens: het product heeft een minimale levensduur van 3 jaar.
Financieel Goedkoop Verkoopprijs van €185,- met een luxe uitstraling.

Kosten van materiaal en productie ±€ 35,- bij een oplage van ongeveer 1000 
stuks per jaar.
Transportkosten komen daar nog bij.

Compact te vervoeren Losse onderdelen ontwerpen.
Passend op europallet (120x80cm).

Verschillende prijssegmenten Er is in elk geval een goedkope variant zonder elektronica en een duurdere 
variant waar elektronica aan is toegevoegd. (Met elektronica wordt niet tot in 
detail uitgewerkt.)
Wens: twee formatenvan berdals waterbakken uitwerken tot product.

Waterbak wordt ingekocht Berdal levert waterbakken (gripline).
Functioneel Water bevatten De vijver is waterdicht.

Vervorming van de waterbak gevuld met water belemmert de functie niet.
Overtollig water kan worden afgevoerd.

Ruimte voor elektronica Ruimte voor verlichting en/of een filter/pompje.
Weersbestendig Materialen zijn water- ,(uv-)licht- en vochtbestendig.

De materialen kunnen temperaturen van 0°C  tot 50°C weerstaan.
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wanden       
Bij de materiaalkeuze van de wanden is het belangrijk 
dat het bij alle drie de gedefinieerde stijlen past. De 
uitstraling van beton is momenteel een trend, zowel 
binnens- als buitenshuis. Het is een strak materiaal, dat 
zowel stoer als rustgevend is. 

Er zijn verschillende opties mogelijk om de wanden de 
uitstraling van beton te geven. In het schema hieronder 
zijn een aantal opties benoemd. 

creatief stoer
De uitstraling van deze stijl mag wel enigzins ruig 
zijn, maar niet vervallen of slordig.

 Beschadigd hout, hout met de schors er nog aan 
(schaaldelen) aan de binnenzijde, leer, grof steen of 
gegalvaniseerd metaal passen er bij.

strakke natuur
De uitstraling van deze stijl moet netjes maar natuurlijk 
zijn. Een materiaal wat daar uiteraard bij past, is hout. Dit 
kan vuren, grenen, douglas of red cedar zijn.

Als vervanger voor hout kan gedacht worden aan 
Polywood, Trespa, Rockpanel, kunststof met houtrelief of 
gelamineerd/gefineerd materiaal. Andere mogelijkheden 
voor materialen zijn gevlochten leer, gevlochten riet of 
materiaal met de uistraling van leisteen.

structurele rust
Gladde, effen oppervlakken sluiten het beste aan bij 
deze rustige stijl, al kan lichtgekleurd natuursteen 
met een structuur ook rustgevend zijn. 

Hoogglans geverfd of gelakt materiaal in een 
(gebroken) witte kleur is een goede mogelijkheid. 
Glad afgewerkt natuursteen, zoals marmer past ook 
bij deze stijl.
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Bijlage B 
Materiaalschema

wanden

deksel - strakke natuur

deksel - creatief stoer

deksel - structurele rust

betonnen tuintafel

fermacell
gasbeton

betonlook

betonlook

prototype polystone 
vijver Velda

bloempot intratuin

bloempot intratuin

bloempat Capi

hoogglans wit (glazuur)

hoogglans wit (kunststof)

natuursteen grof

marmer RVS wicker

gevlochten leer

gevlochten leer

grijsbruin hout kurk

fineerlaag

vurenhout

red cedar

gevlochten riet

leisteen polywood

trespa

schutting verweerd

grof natuursteen

schaaldeel
(hout met schors) gegalvaniseerd metaal beschadigd hout



elektronica plaatsen

bodem functie

deksel plaatsen

wanden bevestigingt)

waterbak vervorming

(1) (2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

(10) (11)

(12) (13) (14)
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Bijlage C 
Morfologisch schema

Bodem
Een eerste mogelijke functie van een bodem is om de wanden te 
verstevigen. Door een bodemplaat of meerdere kleine platen of 
stroken te maken die onder en gedeeltelijk in de wanden worden 
geplaatst, kan de constructie flink worden verstevigd(10 en 11).
De bodem zou ook gebruikt kunnen worden om de waterbak en 
de wanden ten opzichte van elkaar goed te positioneren (12 en 
14). Door kleine opstaande richels te gebruiken, weet de gebruiker 
zeker dat de waterbak stevig en op de juiste positie staat. 
Als de Oblong Pond buiten wordt geplaatst op het terras of een 
balkon, kan hij bij flinke regenval overstromen. Door een juist 
ontwerp van de bodem, kan het water de goede kant op worden 
geleid bij overstroming (13). Vooral in het geval van een balkon 

Wandbevestiging
(1 en 2) De wanden kunnen in vorm zo worden 
aangepast, dat ze in elkaar passen en daarmee 
een stevige verbinding vormen. Hiervoor zijn twee 
ideeën uitgetekend. Het eerste idee gaat uit van 
een balk die wordt verbonden aan de lange wand en 
past in een gat in de korte wand. Bij het eerste idee 
wordt uit beide wanden een deel van het oppervlak 
verwijderd. Het voordeel hieraan, is dat er geen uit-
stekende onderdelen aan de wand zitten. Dit scheelt 
aanzienlijk in de hoeveelheid ruimte die nodig is voor 
het transport vanuit China. 

(3) De wanden kunnen aan elkaar verbonden worden 
door middel van ringen. Op minimaal twee hoogtes 
in de wand zullen ringen geplaatst moeten wor-
den. De cipierringen die hiervoor gebruikt kunnen 
worden, steken door gaten die in beide wanden zijn 
gemaakt en worden vervolgens dichtgemaakt. Maar 
een kwart van de ring is te zien na de verbinding en 
dit betekent dat het eigenlijk onmogelijk is om de 
ringen in open stand door de gaten te krijgen en 
daarna te sluiten. Daarmee werd diet idee erg lastig, 
zo niet onmogelijk om uit te voeren.

kan dit een praktische toevoeging zijn. Als er water over de rand 
van het waterreservoir stroomt doordat iets of iemand tegen de 
vijver stoot, is het handig als de bodem dit op kan vangen.
De Oblong Pond is ook geschikt om binnenshuis neer te zetten. 
Een bodem met een zachte onderzijde kan krassen in het vloer-
oppervlak voorkomen.
Ten slotte is het mogelijk om de bodem te gebruiken om het 
product tot een geheel te maken. De bodem zou verbonden 
kunnen worden met de wanden. Dit brengt zodanig veel nadelen 
met zich mee wat betreft de sterkte eisen aan het materiaal, dat 
besloten is om dit niet te doen. 

(4) Wanneer de juiste soort klittenband wordt ge-
selecteerd, kunnen beide wanden stevig met elkaar 
worden verbonden. Bepaalde industriele klittenband 
soorten zijn zo sterk dat beide zijden nauwelijks 
van elkaar los te krijgen zijn. Dit is ook direct een 
nadeel aan het materiaal. Het is lastig om de beide 
helften recht op elkaar te plaatsen en correcties 
zijn erg lastig. Naast dit alles zorgt klittenband voor 
extra ruimte tussen de korte en lange wanden. De 
verbinding is zo toch zichtbaar en daarmee voldoet 
het materiaal eigenlijk niet aan de eis.

(5 en 6) Bij zowel verticaal als horizontaal geplaatste 
kleine haken, is het probleem dat deze vrij gemak-
kelijk afbreken. Om echt een stevige constructie te 
creeren, moeten er vrij veel haken op de zijwand 
geplaatst worden. Het hechtvlak van de haak aan de 
wand is maar klein, wat de spanningen in het materi-
aal erg groot maakt zodra er kracht op wordt gezet. 
Daarnaast is het lastig om dit idee op een eenvou-
dige en toch stevige manier te produceren.

(7) Bouten en schroeven zijn, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld lijm, wel weer los te maken en kunnen 
daarmee goed gebruikt worden voor dit concept. 
Nadeel voor de consument is dat het product een 
bouwpakket wordt en minder gezien kan worden als 
luxe product. Het in elkaar zetten van de vijver gaat 
daarnaast vrij veel tijd kosten.

(8) Lijm is een eenvoudige en doeltreffende manier 
om onderdelen aan elkaar te verbinden. Het is echter 
niet mogelijk om de onderdelen weer los te halen 
zonder ze te beschadigen en daarmee is lijm geen 
goede oplossing voor dit product

(9) Door gebruik te maken van clips, kunnen de vij-
verwanden op een snelle, efficiente en van buitenaf 
nagenoeg onzichtbare manier aan elkaar verbonden 
worden. Bij het kiezen van de juiste clips en de juiste 
vormgeving van de wand, zijn de wanden weer los te 
maken van elkaar en daarmee eenvoudig in gebruik 
voor de consument. net zoals bij de ringen en de 
haken, zullen ook hier op meerdere hoogtes clips ge-
plaatst moeten worden voor een stevige verbinding.
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Bijlage D 
Maattekeningen Vijveronderdelen
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n.b. De maattekeningen van de verschillende 
vijveronderdelen zijn NIET op schaal!

Maten korte wand.
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Bijlage D 
Maattekeningen Vijveronderdelen

n.b. De maattekeningen van de verschillende 
vijveronderdelen zijn NIET op schaal!

Maten lange wand.
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Bijlage D 
Maattekeningen Vijveronderdelen

n.b. De maattekeningen van de verschillende vijver-
onderdelen zijn NIET op schaal!

Maten deksel, geassembleerd.


