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Voorwoord
Dit is het verslag van de Bachelor Eindopdracht
van Haske Rasser. De Bachelor Eindopdracht is
de afsluitende opdracht van de bachelorfase van
de opleiding Industrieel Ontwerpen, waarmee de
studenten laten zien dat zij de opgedane kennis en
vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen. Deze
Bachelor Eindopdracht is uitgevoerd bij ProtoSpace
en omvatte het ontwerpen van een beursstand. Dit
verslag beschrijft het ontwerpproces en het resultaat
van de opdracht.
Graag wil ik hierbij de medewerkers van ProtoSpace
bedanken voor een gezellige en leerzame tijd en voor
het geven van hun mening en adviezen gedurende het
uitvoeren van de opdracht. Mijn dank gaat met name
uit naar Charlotte Jansen voor haar enthousiaste en
motiverende begeleiding vanuit ProtoSpace. Ook wil
ik Pepijn van Passel bedanken voor zijn begeleiding
vanuit de Universiteit Twente.
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Samenvatting
Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van
ProtoSpace, het Fablab in Utrecht. Fablabs zijn
werkplaatsen met digitaal aangestuurde machines.
ProtoSpace houdt zich bezig met onderzoek,
educatie en promotie op het gebied van prototyping.
Dit doet zij onder andere door het beschikbaar stellen
van de machines, zodat iedereen die iets wil maken
bij ProtoSpace terecht kan om zijn of haar idee
te realiseren. Om de bekendheid van het Fablab
concept te vergroten en om mensen naar het lab te
trekken staat ProtoSpace ook op beurzen. De huidige
beursattributen van ProtoSpace zijn echter lastig te
vervoeren, dragen niet de sfeer uit die bij ProtoSpace
hangt en laten weinig zien van de mogelijkheden die
ProtoSpace biedt om ontwerpen te realiseren. De
opdracht is dan ook het ontwerpen en maken van een
modulaire beursstand die aansluit bij ProtoSpace,
mogelijkheden van prototyping laat zien, gemakkelijk
in elkaar te zetten en te vervoeren is en grotendeels
gemaakt kan worden met de machines die bij
ProtoSpace aanwezig zijn.
Om tot dit ontwerp te komen is er eerst een
vooronderzoek uitgevoerd naar ProtoSpace en
beursstandontwerp. Hieruit bleek dat het ProtoSpace
lab gekenmerkt wordt door de zeshoek in het logo,
het lettertype Sansa-Soft bold, het gebruik van
hout en heldere, felle kleuren waarbij groen de
hoofdkleur is. Het ontwerp moet met de aanwezige
machines geproduceerd kunnen worden, dit
zijn een freesmachine, een portaalfrees, een
kleine lasersnijder, een grote lasersnijder, een
3D-kleurenprinter, een ultimaker, een vinylsnijder en
een vacuumvormer. Op een beurs zal ProtoSpace
gebruikmaken van een uniforme beursstand. De
onderdelen die ProtoSpace graag ontworpen wil
hebben voor in deze stand zijn een console, een
statafel, een barkruk en een interessante achterwand.
De beursstand moet verder ruimte bieden voor flyers,
voorbeelden van objecten die bij ProtoSpace zijn
gemaakt en voor de spullen van de standbemanning.
Ook moet er een machine, bijvoorbeeld een
3D-printer, in te stand getoond kunnen worden. De
stand zal bovendien snel duidelijk moeten maken wat
de activiteiten van ProtoSpace zijn. Verder bleek dat
van de materialen die in de beursstandbouw gebruikt
worden hout, kunststof platen of textiel waarschijnlijk
de geschiktste materialen zijn, omdat deze met de
machines bij ProtoSpace bewerkt kunnen worden.
Naar aanleiding van deze bevindingen is er een
programma van eisen opgesteld, aan de hand
waarvan er drie concepten zijn ontwikkeld. Een van
deze concepten is vervolgens verder uitgewerkt tot de
uiteindelijke beursstand. De uiteindelijke beursstand
2

bestaat uit een console en een barkruk van hout,
die inklapbaar zijn. Hierdoor is het standmeubilair
gemakkelijk te vervoeren en snel op en af te bouwen.
De kruk is gemakkelijk op te zetten, hij hoeft alleen
maar neergezet te worden. De console zit volgens
hetzelfde principe in elkaar maar heeft ook planken
en deurtjes, waardoor er ruimte ontstaat om spullen
op te bergen en zodat er een laptop op de plank
kan staan. Op de console kan bovendien een
tafelblad worden bevestigd. De achterwand bestaat
uit zeshoekige houten en gekleurde acryl platen die
op de beurslocatie met metalen s-haken voor de
aanwezige achterwand gehangen kan worden. Op
de acryl platen kan ProtoSpace informatie weergeven
om aan te geven wat ProtoSpace allemaal doet en
zo de interesse van beursbezoekers te wekken.
Per beurs kan bepaald worden hoeveel en welke
zeshoeken er meegenomen worden. Door de felle
kleuren, de houtstructuur en de zeshoekige vormen
die in het ontwerp zijn opgenomen sluit de stand aan
bij de huisstijl van ProtoSpace. Bovendien zijn bijna
alle onderdelen zijn bij ProtoSpace te maken.
Verder onderzoek naar aanleiding van deze opdracht
zou zich kunnen richten op de mogelijkheden om de
achterwand op een andere manier op te bouwen, omdat
het aan elkaar bevestigen van de zeshoeken relatief
veel tijd kost. Ook zou er een tas ontworpen kunnen
worden waarin alle onderdelen van de achterwand in
een keer vervoerd kunnen worden. Wat betreft het
meubilair wordt aanbevolen om een stevige textiel
aan het hout te lijmen als scharnier in plaats van tape
te gebruiken en hierbij te onderzoeken welke lijmsoort
het meest geschikt is om een duurzame verbinding te
maken. Tot slot zou er nog gekeken kunnen worden
naar een voetsteun voor de kruk en naar manieren
om het ontwerp geschikt te maken om het ook buiten
te gebruiken.

Summary
This assignment was commissioned by ProtoSpace,
the Fablab in Utrecht. Fablabs are workshops with
digitally controlled machines. ProtoSpace is engaged
in research, education and promotion in the field
of prototyping. Therefore everyone can use the
machines at ProtoSpace to realize his or her idea. To
increase the awareness of the Fablab concept and
to attract people to the lab, ProtoSpace participates
in exhibitions. The attributes ProtoSpace uses at
exhibitions currently are difficult to transport, do not
bear the atmosphere of ProtoSpace and do not show
much of the possibilities ProtoSpace offers to realize
designs. Therefore, the assignment includes designing
a modular exhibition stand that is consistent with the
company, shows the possibilities of prototyping, is
easy to assemble and to transport and that can be
made by using the machines at ProtoSpace.
First, research is conducted on ProtoSpace and
stand design. This showed that the corporate identity
of ProtoSpace is characterized by the hexagon in
the logo, the font Sansa-Soft bold, the use of wood
and bright colors, with the main color being green.
These characteristics should be reflected in the
design. Moreover, the design has to be produced
with the available machines, which are a small
milling machine, a large milling machine, a small
laser cutter, a large laser cutter, a 3D-colorprinter,
an Ultimaker, a vinyl cutter and a vacuum former. At
the exhibition, ProtoSpace will make use of a uniform
stand. The components ProtoSpace would like to
have designed are a console, a bar table, a bar stool
and an interesting back wall. Further, there should be
space for flyers, examples of objects that are made at
ProtoSpace and possessions of the stand personnel.
A machine, for example the Ultimaker, should be able
to be displayed as well. Besides, the stand should
make clear what the activities of ProtoSpace are.
Additionally, of the materials used for stands, wooden
plates, plastic plates and textile are probably the most
suitable materials, because these can be processed
with the machines at ProtoSpace.

console a table top can be attached. The back wall of
the stand consists of hexagonal wooden and acrylic
plates which can be hung in front of the existing wall
with metal s-hooks. On the acrylic plates, ProtoSpace
can display information about its activities to interest
exhibition visitors. For each exhibition ProtoSpace
has the freedom to determine which and how many
hexagons will be shown. In the design of the stand,
hexagonal shapes, wood structure and bright
colors are incorporated, so the design reflects the
corporate identity of ProtoSpace. Besides, almost all
components can be produced at ProtoSpace.
Further research on account of the assignment could
focus on the possibilities to build the back wall in a
different way, because attaching the plates is relatively
time-consuming. Also, a bag could be designed
in which all components of the back wall can be
transported in one time. With regard to the furniture,
it is recommended to glue a strong fabric to the wood
instead of using tape and consider what type of glue
is best to make a sustainable connection. Finally, the
options of a footrest for the stool and possibilities
to make the design suitable to use outside can be
explored.

The findings of this research resulted into a list of
requirements. Then three concepts were developed
based on the requirements and one of these concepts
was further developed to the final stand. The final
stand consists of a console and a bar stool of wood,
that are foldable. This makes the stand furniture easy
to transport and quick to assemble and disassemble.
The stool is easy to assemble, it just needs to be
put down. The console has the same principle but it
has shelves and doors as well, which creates room
for possessions of the stand personnel and makes it
possible to put a laptop on one of the shelves. On the
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1 Inleiding
Deze bacheloropdracht richt zich op het ontwerpen van een beursstand voor
ProtoSpace. De stichting ProtoSpace is het Fablab in Utrecht. Fablabs zijn
werkplaatsen met digitaal aangestuurde machines zoals 3D printers, lasersnijders
en frezen. Iedereen die wil kan gebruik maken van deze machines en Fablabs
worden dan ook bezocht door ontwerpers, uitvinders, kunstenaars en andere
mensen. Zij kunnen hier hun ideeën omzetten naar een prototype of een concreet
product. ProtoSpace staat jaarlijks op verschillende beurzen om zichzelf te
promoten. Met deze beursdeelnames wil ProtoSpace het fenomeen Fablab bekend
maken en mensen naar het lab trekken. Momenteel presenteert ProtoSpace zich
op beurzen met een console met een 3D printer, een console met een beeldscherm,
een banner en een folderhouder. Deze beursopstelling is echter niet zo opvallend,
draagt niet de sfeer uit die bij ProtoSpace hangt, laat niet veel van de mogelijkheden
zien die ProtoSpace biedt en is lastig te vervoeren. Om de effectiviteit van de
beursdeelname te vergroten is het van belang dat ProtoSpace zich beter kan
presenteren op beurzen.
Het doel van deze opdracht is dan ook om de stichting ProtoSpace te helpen bij het
promoten van hun werkzaamheden en de mogelijkheden voor prototyping, door het
ontwerpen en maken van een modulaire beursstand die aansluit bij ProtoSpace,
de mogelijkheden van prototyping laat zien, gemakkelijk in elkaar te zetten en
te vervoeren is en grotendeels gemaakt kan worden met de machines die bij
ProtoSpace aanwezig zijn. Dit wordt gerealiseerd door ProtoSpace te analyseren
en onderzoek te doen naar beursstandbouw. De uitkomsten hiervan zullen dan
gebruikt worden voor het ontwerpen van drie concepten, waarvan er één verder
uitgewerkt zal worden tot eindproduct. Vervolgens zal het eindproduct worden
gemaakt. Dit alles zal binnen een tijdsbestek van drie maanden plaatsvinden.
Uit deze doelstelling volgen een aantal vragen met betrekking tot het ontwerpen
van de beursstand. Ten eerste moet er onderzocht worden wat ProtoSpace is,
wat de mogelijkheden van de machines bij ProtoSpace zijn en wat belangrijke
aspecten zijn in de beursstandbouw. Hiermee kan er vervolgens worden gekeken
naar wat de mogelijkheden zijn voor de te ontwerpen beursstand. Ten slotte kan
bepaald worden wat de onderdelen, maten en kosten van beursstand zijn en hoe
het geproduceerd kan worden.
Dit verslag geeft een overzicht van het ontwerpproces dat is doorlopen. In het
volgende hoofdstuk zal allereerst het vooronderzoek worden beschreven. Hierin
wordt ingegaan op de geschiedenis van Fablabs, stichting ProtoSpace, de huisstijl
van ProtoSpace, de mogelijkheden van de machines bij ProtoSpace en de
beursstand van ProtoSpace. Ook zal er gekeken worden naar belangrijke aspecten
van beursstand ontwerp, typen beursstands, materialen die worden gebruikt
voor beursstands, trends op beurzen en officiële richtlijnen voor beursstands.
Naar aanleiding van dit vooronderzoek is er een aantal eisen opgesteld, dat is
weergegeven in het derde hoofdstuk. In het vierde hoofdstuk zal er vervolgens
worden gekeken naar mogelijke ontwerpen die uit de eisen kunnen volgen. In dit
hoofdstuk zal kort worden ingegaan op de diverse ideeën en zullen drie concepten
worden beschreven waarvan er tot slot een uitgekozen wordt om verder uit te
werken. De uitwerking van dit concept wordt beschreven in het vijfde hoofdstuk,
waarbij onder andere wordt ingegaan op de constructie, vormgeving en materialen
van het ontwerp. Ook zal er aandacht besteed worden aan de maten, de kosten
en de productie van het eindontwerp. In het zesde hoofdstuk zullen er tenslotte
conclusies worden getrokken over het eindontwerp en zullen er aanbevelingen
worden gedaan ten aanzien van het verder uitwerken en verbeteren van dit ontwerp.
7
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2 Vooronderzoek
2.1 Inleiding
Voor het ontwerpen van een beursstand is het belangrijk dat er een goed beeld
is van wat ProtoSpace is. Dit betekent dat bekend moet zijn wat het concept
Fablab inhoudt, wat de bezigheden van ProtoSpace zijn en wat de sfeer binnen
het bedrijf is. Deze aspecten zullen namelijk via de stand naar de beursbezoeker
gecommuniceerd moeten worden. Ook is het van belang om de huisstijl van het
bedrijf te analyseren zodat deze toegepast kan worden in het ontwerp om de
beursstand herkenbaar te maken. Omdat het de bedoeling is dat de beursstand
die ontworpen wordt ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden met de aanwezige
machines is het nodig om te weten wat er met de verschillende machines te maken
is. Daarom is er voordat begonnen werd met ontwerpen met alle machines gewerkt,
zodat de werking en de mogelijkheden van de machines bekend werden. Verder
is het belangrijk om vast te stellen wat ProtoSpace met de nieuwe beursstand wil
bereiken en wat er precies ontworpen moet worden.
Om een beter beeld te krijgen van de aspecten waar rekening mee gehouden moet
worden bij het ontwerpen van een beursstand en van de bestaande mogelijkheden
zal er ook gekeken worden naar beursstandontwerp. Eerst zal besproken worden
wat een beursstand aan de beursbezoeker zal moeten overbrengen en vervolgens
zal er een analyse gemaakt worden van verschillende soorten bestaande
beursstands en zal er bekeken worden wat voor materialen er veel gebruikt worden
in de beursstandbouw en welke trends er zijn. Ten slotte zal er een kort overzicht
worden gegeven van officiële richtlijnen waaraan beursstands moeten voldoen.
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2.2 Protospace
2.2.1 Geschiedenis

2.2.2 ProtoSpace

De stichting ProtoSpace is het Fablab in Utrecht.
Fablabs zijn werkplaatsen met digitaal aangestuurde
machines, zoals 3D printers, lasersnijders en frezen.
Het concept Fablab is opgezet door Neil Gershenfeld,
een professor aan MIT. Toen hij in 1998 het college
‘How to make (almost) anything’ gaf, kwam hij
erachter dat niet alleen enkele technische studenten
geïnteresseerd waren in het maken van dingen maar
ook een heleboel andere mensen. Naar aanleiding
van het succes van dit college heeft hij een set
machines samengesteld van samen ongeveer 25000
euro, waarmee bijna alles gemaakt kan worden.
Deze machines zijn een kleine lasersnijder, een
grote lasersnijder, een 3D-freesapparaat en een
stickersnijder. Omdat dit natuurlijk voor de meeste
mensen te duur is om zelf aan te schaffen is deze
set machines op verschillende locaties neergezet,
waar mensen deze machines kunnen gebruiken. Dit
concept is Fablab genoemd: fabrication laboratory.

ProtoSpace biedt mensen dus de gelegenheid
om gebruik te maken van verschillende digitaal
aangestuurde machines. Mensen kunnen deze
machines onder andere gebruiken voor het
uitproberen van nieuwe ideeën, het maken van
prototypes, het maken van concrete producten of voor
het maken van persoonlijke en unieke producten. Het
motto van ProtoSpace is dan ook ‘Make your vision
come to life’ en het idee is dat mensen zelf met de
machines aan de slag gaan, zie figuur 1. Mensen
kunnen wel vragen stellen aan de medewerkers
van ProtoSpace maar het is de bedoeling dat ze het
uiteindelijk zelf doen. De doelgroep van ProtoSpace
is dan ook heel breed. In principe kan iedereen die
iets wil maken bij ProtoSpace terecht. Dit zorgt ervoor
dat het lab bezocht wordt door ontwerpers, uitvinders
en kunstenaars, maar ook door andere mensen die
een idee hebben dat ze willen realiseren.

Inmiddels zijn er in verschillende landen over de wereld
Fablabs te vinden, waaronder Amerika, Noorwegen,
Spanje, India, Ghana, Zuid-Afrika, Japan, België
en dus Nederland. In Nederland zijn er momenteel
Fablabs in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den
Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Utrecht,
Rotterdam en Zuid-Limburg en zijn er ook alweer
een aantal nieuwe initiatieven voor de oprichting van
Fablabs.
Het Fablab in Utrecht, ProtoSpace, is opgestart in
2008. Tot de initiatiefnemers behoren Universiteit
Utrecht, NOVU, Hogeschool Utrecht, Provincie
Utrecht, Gemeente Utrecht, Syntens, Utrecht Inc,
Technocentrum Utrecht, Taskforce innovatie regio
Utrecht en Stichting Fablab. Bij ProtoSpace werken
zes mensen en er zijn ook altijd stagiaires aanwezig.
1 2 3

Er zijn twee gelegenheden waarop mensen de
machines van ProtoSpace kunnen gebruiken. Op
dinsdagmiddag en op donderdag is er open inloop,
wat betekent dat mensen het lab binnen kunnen
lopen en vrij gebruik kunnen maken van de machines.
Het gebruik van de machines is dan gratis (met
uitzondering van de grote lasersnijder). Het enige wat
mensen dan moeten betalen is het materiaal dat ze
van ProtoSpace gebruiken, maar mensen mogen ook
hun eigen materiaal meenemen. Het gebruik van de
machines gedurende de open inloop is echter niet
vrijblijvend. Er wordt van de mensen verwacht dat
ze zich voor het gebruik inloggen via de computer en
dat ze zich wanneer ze klaar zijn met de machines
weer uitloggen. Bij het uitloggen moeten ze een
foto, de computerbestanden en een omschrijving
van het project op de website plaatsen, dit wordt
een FabMoment genoemd en met dit documenteren
bevordert ProtoSpace het delen van kennis en ideeën.
De andere mogelijkheid voor het gebruiken van
de machines is om een machine voor een dagdeel
te reserveren. Mensen moeten dan wel voor het
gebruik van de machine betalen, maar dit heeft het
voordeel dat men niet op elkaar hoeft te wachten bij
het gebruiken van de machine en er niet gepubliceerd
hoeft te worden wat er gemaakt is. Er is dan dus
geheimhouding mogelijk. Ook wanneer er veel
gemaakt moet worden is dit een optie, omdat het
niet de bedoeling is dat een persoon een machine
gedurende de hele open inloop bezet houdt.
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Fablab, n.d.
Dunn, 2005
ProtoSpace, n.d.

Figuur 1
Naast het beschikbaar stellen van de machines en
het bevorderen van het delen van kennis organiseert
ProtoSpace ook activiteiten om mensen en ook
specifiek kinderen bekend te maken met technologie
en met het Fablab principe. Zo zijn er bijvoorbeeld
workshops over de aanwezige machines en
digitaal ontwerpen, maar ook activiteiten zoals het
kastelenproject waarbij basisschool kinderen naar
het lab komen om een kasteel van karton in elkaar
te zetten en de machines gebruiken om objecten te
maken die te maken hebben met het kasteel. Door
het organiseren van lezingen en netwerkborrels
vormt ProtoSpace ook een ontmoetingsplaats voor
ontwerpers, uitvinders, kunstenaars, studenten en
andere geïnteresseerden. Op deze manieren biedt
ProtoSpace gelegenheid voor onderzoek, educatie

en promotie op het gebied van prototyping.
Wanneer ProtoSpace vergeleken wordt met de
andere Fablabs in Nederland valt op dat ProtoSpace
zich meer verdiept heeft in 3D-printen. ProtoSpace
is een van de weinige Fablabs in Nederland met
een Z-corp 3D-kleurenprinter en de open source
3D-printer Ultimaker is ook bij ProtoSpace ontwikkeld.
ProtoSpace is bovendien gekoppeld aan NOVU
(Nederlandse Orde van Uitvinders). De focus op
onderwijs, zoals bij fablabs die aan een school
gekoppeld zijn, is daardoor minder. Verder wordt bij
ProtoSpace nog niet zoveel met elektronica gedaan.
Sommige andere Fablabs doen daar meer mee,
bijvoorbeeld door zich bezig te houden met apps,
sensortechniek, open data of media art.
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2.2.3 Huisstijl
ProtoSpace heeft een huisstijl doorgevoerd in het
lab, de website en het drukwerk. Over de huisstijl van
ProtoSpace is echter nergens specifiek informatie
is vastgelegd. Omdat de huisstijl wel een belangrijk
aspect is waar rekening mee gehouden moet worden
bij het ontwerpen van de stand, is er een korte analyse
gemaakt van de huisstijl. Hierbij is gekeken naar de
kleurkenmerken en naar de vormkenmerken van de
huisstijl. Dit is gedaan aan de hand van het logo, de
flyers, de website en het labruimte. De figuren 1 tot
en met 9 geven een impressie van de huisstijl en de
sfeer van ProtoSpace.

Figuur 2

Figuur 3
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Wanneer er gekeken wordt naar de kleuren die
ProtoSpace typeren vallen een paar dingen op. De
hoofdkleur, zowel in het logo als in het gebouw is
groen, zie figuur 1 t/m 4 . Verder zijn in het logo ook
verschillende tinten donkergroen en geel verwerkt.
Het gebouw van ProtoSpace is opgedeeld in twee
hoofdruimtes, het lab, waar alle machines staan en de
lounge, waar mensen kunnen zitten, werken, praten,
pauze houden en waar voorbeelden tentoongesteld
staan. Heel herkenbaar zijn de kleurbanen die door
deze twee ruimtes lopen, zoals te zien in figuur
1, 2 en 3. Elke kleur staat voor een andere zone,

zo is groen bijvoorbeeld het gebied van de laser,
donkerblauw van de lounge en donkergroen van de
polycom (webcamverbinding met andere Fablabs).
De kleuren uit het logo en uit het lab komen verder
ook weer terug in de website en in het drukwerk, zie
figuur 5 en 6. Wanneer alle kleuren bij elkaar worden
bekeken, zoals samengevoegd in figuur 7, kan
gezegd worden dat ProtoSpace gekenmerkt wordt
door heldere, felle kleuren en dan specifiek rood,
groen, blauw en geeltinten.

Als er wordt gekeken naar de vormkenmerken van
ProtoSpace dan is vooral de zeshoekige vorm die
in het logo verwerkt wordt een kenmerkend aspect.
Deze vorm komt ook terug in het drukwerk van
ProtoSpace en op verschillende plekken in het lab,
zoals te zien in figuur 8.

Figuur 4

Figuur 8

Figuur 5

Figuur 6

Figuur 7

Verder is het lettertype dat ProtoSpace gebruikt in het
logo, in drukwerk en op de website Sansa-Soft bold.
De letters van dit lettertype zijn redelijk eenvoudig
van vorm (ze hebben geen schreef) en ze hebben
vrij ronde vormen. Verder zijn er geen specifieke
vormkenmerken te vinden in de huisstijl. Ten slotte is
er nog een heel kenmerkend aspect in het gebouw
van ProtoSpace en dat is het gebruik van hout, zoals
bijvoorbeeld te zien in figuur 9. Omdat hout een
materiaal is dat met de machines van ProtoSpace
goed te bewerken is, wordt het ook veel gebruikt om
kleine producten voor in de labruimte te maken.

Figuur 9
Om een duidelijker beeld te krijgen van de vormgeving
die de beursstand zal krijgen, is er een collage
gemaakt (figuur 10). Vanwege de zeshoek in het logo
van ProtoSpace en de hoekige vormen die ook al in
het lab te vinden zijn is er gekozen voor een hoekige
vormgeving.
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Figuur 10
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2.2.4 Machines
Elk fablab heeft standaard een aantal machines in het
lab staan. Deze machines zijn speciaal geselecteerd
zodat bijna elk product ermee te maken is. Zoals
genoemd in de eerste paragraaf zijn er meestal
een kleine lasersnijder, een grote lasersnijder, een
3D-freesmachine en een stickersnijder aanwezig.
Naast deze machines zijn er bij ProtoSpace ook nog
een aantal andere machines aanwezig. Dit zijn de
3D-kleurenprinter, de Ultimaker, de portaalfrees en de
vacuümvormer. Per machine zal worden aangegeven
wat hij doet, welke materialen ermee verwerkt kunnen
worden en wat de maximale afmetingen van het
werkstuk zijn die de machine aankan.
De freesmachine (de Roland Modela MDX-20) kan
gebruikt worden om te graveren, om 3D te fresen of
om 3D te scannen. Het graveren gebeurt door een dun
laagje materiaal weg te fresen. Dit wordt bijvoorbeeld
veel gebruikt voor printplaten. 3D fresen kan gedaan
worden door meer materiaal weg te fresen. Ten
slotte kan 3D scannen gebeuren door de scankop te
gebruiken. Het gescande object wordt dan omgezet
in een digitaal model. De freesmachine kan onder
ander hout, mdf, was, plastic en foam bewerken. De
freesmachine wordt aangestuurd met het programma
Modela Player 4 en accepteert de bestandstypen .dxf
en .stl. De maximale afmetingen die een werkstuk
kan hebben zijn 20 bij 15 bij 6 cm. 4 5
De kleine lasersnijder (de Epilog Mini24 Laser Cutter)
kan met een laser zeer nauwkeurig plaatmaterialen
uitsnijden of graveren. Vector-haarlijnen in het
computerbestand zullen worden uitgesneden,
bredere lijnen of vlakken worden gegraveerd.
Materialen die met de kleine lasersnijder kunnen
worden uitgesneden of gegraveerd zijn onder andere
karton, hout, perspex, rubber en leer. Metalen en glas
kunnen over het algemeen wel worden gegraveerd
maar niet worden gesneden. De kleine lasersnijder
wordt aangestuurd met het programma CorelDraw en
kan werkstukken aan van maximaal 30 bij 60 bij 1
cm. 4
Met de grote lasersnijder (de LaserPro Spirit GX
Laser Cutter) kan net als met de kleine lasersnijder
materialen worden uitgesneden en gegraveerd. Ook
hier worden haarlijnen in het bestand uitgesneden en
vlakken gegraveerd, de verschillende laserinstellingen
worden hier echter met verschillende kleuren lijnen
aangegeven in plaats van verschillende grijswaarden.
De grote lasersnijder kan onder andere karton, hout,
perspex en rubber uitsnijden en graveren en metalen

4
5

ProtoSpace, n.d.
Essen, 2007

graveren. De meeste materialen kleuren donker op
de snij- en graveerlijnen wanneer ze met de grote
lasersnijder bewerkt worden, acryl wordt echter
lichter. Ook de grote lasersnijder wordt aangestuurd
met CorelDraw. Verder kan de grote lasersnijder wel
grotere werkstukken aan, namelijk van maximaal 96
bij 60 bij 1,5 cm. 4
Met de 3D-kleurenprinter (de Z-Corp Z450
3D-kleurenprinter) kunnen digitale 3D ontwerpen
in 3D worden geprint. Het 3D model wordt hierbij
opgebouwd uit lagen keramisch poeder dat op
bepaalde plekken met een bindmiddel aan elkaar
wordt gelijmd. Het model dat zo onstaat is nog erg
breekbaar en kan daarom nog nabehandeld worden
met secondenlijm of epoxy om het te verstevigen.
Vanwege de opbouw met poeder en bindmiddel is
het mogelijk om modellen te printen die met veel
andere 3D printers niet te maken zijn. Bijvoorbeeld
een schakelketting waarvan de schakels los van
elkaar kunnen bewegen of oppervlaktes die maar op
een paar punten vastzitten en voor de rest ‘zweven’.
Met het programma Zprint kan de 3D-kleurenprinter
worden aangestuurd. Dit programma accepteert .3ds,
.stl en .vrml bestanden. Er kunnen voorwerpen van
maximaal 20 bij 25 bij 20 cm mee geprint worden. 4
De vinylsnijder (Roland CAMM-1 Servo GX-24
vinylsnijder) kan worden gebruikt om 2D vormen of
letters uit stickerfolie te snijden. Ook is het mogelijk
om de vinylsnijder te gebruiken voor het snijden
van koperfolie voor elektrische schakelingen. De
vinylsnijder wordt met Coraldraw aangestuurd en
accepteert de bestandsformaten .cdr en .dps. De
vinylsnijder kan maximaal folie uitsnijden van 58 bij
2500 cm. 4 5
De portaalfrees (Seron 1326 Portaalfrees) kan 3D
frezen en graveren. Het kan de materialen hout, MDF,
plastic, foam en zachte metalen bewerken. De frees
wordt aangestuurd met het programma DeskProto en
EMC2/Axis en kan werken met de bestandsformaten
.dxf en .stl. De maximale afmetingen die de frees
aankan zijn 122 bij 244 bij 10 cm. 4
De 3D printer (Ultimaker) kan ook 3D vormen
printen. In tegenstelling tot de 3D kleurenprinter kan
deze printer alleen vormen printen die ondersteund
worden, geen ‘zwevende ‘ vormen. Wel kan worden
aangegeven of de printer het voorwerp massief,
gedeeltelijk gevuld of dunwandig moet printen. Deze
3D printer werkt met verschillende kunststoffen,
waaronder ABS en polystyreen.
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2.2.5 De beursstand van ProtoSpace
Het plastic dat de printer kan printen is in heel veel
kleuren beschikbaar, maar het is niet mogelijk om
binnen een model de verschillende onderdelen een
verschillende kleur te geven. Het is wel mogelijk
om verschillende printlagen een verschillende
kleur te geven. Deze 3D printer is in vergelijk met
de 3D kleurenprinter relatief goedkoop. De printer
kan aangestuurd worden met de programma’s
ReplicatorG, Skeinforge of Cura. Het te printen model
moet hiervoor als .stl file worden opgeslagen. De
maximale afmetingen van het werkstuk zijn 21 bij 21
bij 21cm of 21 bij 42 bij 21cm. 4
Met de vacuümvormer (Formecht 660 Vacuum
Former) kunnen plastic platen om een mal gevormd
worden. Deze platen worden eerst verhit, zodat ze
vervormbaar worden, vervolgens worden ze op een
mal geplaatst en wordt de lucht eronder weggezogen
zodat het plastic zich om de mal vormt. De vacuüm
vormer kan plastic platen tot maximaal 3mm aan en
het werkstuk kan maximaal 55 bij 55 bij 40cm worden.
4

ProtoSpace bezoekt beurzen om het fenomeen
Fablab bekend te maken en om mensen naar het lab
te trekken. Tot nu toe heeft ProtoSpace op een paar
beurzen gestaan, waaronder de ESEF, de RapidPro
en Materials Engineering. Deze beurzen waren in
de Jaarbeurs Utrecht, Koningshof Veldhoven en
Beursgebouw Eindhoven. De beursstand zal dus
zo ontworpen moeten worden dat hij modulair is en
dus op verschillende locaties neergezet kan worden.
In de toekomst wil ProtoSpace misschien ook op
kunstmarkten en maker fairs gaan staan, om zo
ook een ander publiek aan te trekken dan wat op
technische beurzen afkomt.
Momenteel zijn er een aantal objecten die ProtoSpace
meeneemt naar beurzen. Een voorbeeld van zo’n
beursopstelling voor een oppervlakte van 2 x 5m
is twee consoles, een met daarop een 3D-printer
zodat het 3D-printen gedemonstreerd kan worden
en een met daarop een beeldscherm en een kinect,
hiermee kunnen er mensen 3D ingescand worden.
Deze mensen kunnen later naar het lab komen om
van dit ingescande 3D-model een borstbeeld te laten
3D-printen. Ook wordt er een folderrek meegenomen
met flyers en een banner met het ProtoSpace
logo en een korte uitleg over ProtoSpace. Op de
beurslocatie staan al wanden om de stands van
elkaar te onderscheiden. Verder wordt er op de beurs
een statafel en twee barkrukken bij de stand gehuurd.
Figuur 11 geeft een beeld van hoe ProtoSpace zich
momenteel op een beurs presenteert.
Het grootste deel van de standinrichting is vrij standaard
waardoor het niet bijdraagt aan het overbrengen van
de sfeer die bij ProtoSpace heerst en ook niet erg de
aandacht trekt. De consoles zijn bovendien lastig te
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Figuur 11

vervoeren, doordat er geen mogelijkheid is om ze uit
elkaar te halen of in te klappen.
Voor de nieuwe beursstand zijn er een aantal
aspecten die ProtoSpace belangrijk vindt. Allereerst
is het belangrijk dat de beursstand de sfeer van het
lab overbrengt. Hiervoor is het de bedoeling dat de
beursstand een toegankelijke uitstraling heeft, een
actieve houding stimuleert en aansluit bij de huisstijl
van ProtoSpace. Ook moeten mensen die ProtoSpace
niet kennen snel een idee krijgen van wat het bedrijf
doet en zal de beursstand een indruk moeten geven
van wat er allemaal in het lab te maken is. Het is
daarom de bedoeling dat de meeste onderdelen
van de beursstand gemaakt kunnen worden met de
machines die bij ProtoSpace aanwezig zijn, zodat de
beursstand al een voorbeeld is van wat er gemaakt
kan worden. Hierbij zal erop gelet moeten worden dat
de stand aan de ene kant laat zien dat hij in het lab
geproduceerd is, maar aan de andere kant ook een
enigzins professionele uitstraling heeft. Bovendien
zal ProtoSpace een machine meenemen naar de
beurs zodat mensen ook een machine in werking
kunnen zien. Vaak zal dit de Ultimaker zijn, omdat
veel mensen het proces van 3D-printen nog nooit
gezien hebben, maar dit zou ook een andere machine
kunnen zijn afhankelijk van de beurs. De beursstand
zal voor verschillende beurzen gebruikt worden en
moet daarom ook modulair zijn.
De onderdelen die ProtoSpace voor de stand
ontworpen wil hebben zijn een statafel, krukken voor
bij de statafel en een console. Deze onderdelen
kunnen wanneer er geen beurs is ook gebruikt
worden als meubels in het lab. Het voordeel van de
nieuwe console zal moeten zijn dat hij gemakkelijker

mee te nemen is of dat er minder tijd gestoken hoeft
te worden in het installeren van de 3D-printer op de
console. Verder is het de bedoeling dat de stand
ruimte biedt voor flyers en voor de bezittingen van de
medewerkers van ProtoSpace en moet de beursstand
de mogelijkheid bieden om wat voorbeelden neer
te zetten die in het lab gemaakt zijn. Hiervoor hoeft
echter geen apart meubel ontworpen te worden,
maar deze functies zullen met de andere onderdelen
geïntegreerd worden. De standaard wanden op de
beurslocatie zijn geheel wit, hier zou dus ook nog iets
mee gedaan kunnen worden om ze aantrekkelijker of
informatiever te maken.
ProtoSpace gaat met een auto naar de beurs, dus alle
onderdelen van de stand zullen in een auto vervoerd
moeten kunnen worden. Verder werd aangegeven
dat er een balans gezocht zal moeten worden tussen
een ontwerp dat praktisch meegenomen kan worden
en een ontwerp dat snel opgebouwd kan worden.
De onderdelen moeten door een persoon gedragen
kunnen worden of eventueel met een steekkarretje
worden vervoerd. Verlichting in de stand is niet per se
nodig, maar kan in het ontwerp worden betrokken als
het de sfeer van de beursstand verbetert. Verder is er
geen specifiek budget voor de beursstand gegeven.
Er zal gewoon begonnen worden met ontwerpen
en wanneer er een concreet concept is zullen de
kosten met ProtoSpace worden overlegd. Omdat het
delen van kennis en ideeën een van de speerpunten
van ProtoSpace is, wil ProtoSpace graag dat de
ontwerpen voor de beursstand gedeeld worden en dat
ze ook door andere mensen te maken zijn. Ten slotte
kan er met het ontwerp ook rekening mee gehouden
worden dat ProtoSpace in de toekomst misschien ook
op beurzen staat die buiten plaatsvinden.
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2.3 Beursstands
2.3.1 Belangrijke aspecten van
beursstandontwerp

18

Een veel gebruikt model dat gebruikt wordt in
de beurswereld is het AIDA-model, dit staat voor
Attention-Interest-Desire-Action. Een beursstand
zal in eerste instantie de aandacht van de bezoeker
moeten trekken (Attention). Hiervoor moet een
beursstand zich onderscheiden van de andere
stands op de beurs en moet snel duidelijk zijn wat
het bedrijf van de stand doet. Een beursstand zal
dus iets moeten vertellen over de activiteiten en de
voordelen van dit bedrijf, welk product of dienst het
bedrijf aanbiedt. Wanneer mensen niet binnen 5 tot
10 seconden begrijpen wie het bedrijf is zullen ze de
stand voorbij lopen. Wanneer de aandacht van de
bezoeker is gewekt en hij interesse heeft in wat het
bedrijf te bieden heeft (Interest), zal de bezoeker bij
de stand blijven staan en meer informatie willen over
het bedrijf (Desire). Hij zal dan informatie vragen of
iemand van het bedrijf aanspreken. Vervolgens is
het dan aan de bemanning van de stand om hierop
in te spelen en met de bezoeker in gesprek te gaan
(Action).

van bewegende voorwerpen in de stand trekken de
aandacht en zorgen zo voor meer stopping power.

Het trekken van de aandacht van de beursbezoeker
en het wekken van de interesse met als doel ervoor
te zorgen dat de bezoeker bij de stand blijft staan
om meer informatie in te winnen wordt ook wel het
genereren van stopping power genoemd. Deze
stopping power wordt onder andere bepaald door de
combinatie van materiaal, vormgeving, kleur, licht,
geluid en geur. De vormgeving kan op verschillende
manieren invloed hebben op de stopping power
van een beursstand. Een verhoogde vloer kan een
stand een prestigieus karakter geven en daardoor
een bepaald publiek aantrekken. Een plafond zorgt
voor een besloten sfeer in de stand, wat zowel een
vertrouwelijke indruk kan wekken als mensen kan
afweren door de beslotenheid. Met licht kunnen
bepaalde objecten in de stand worden geaccentueerd
en kan dieptewerking worden verkregen. Verder
vergroten acties op de stand, zoals demonstraties
of shows, de stopping power. Ook de aanwezigheid

Alle bedrijven gaven aan dat ze eerst begonnen met
een briefing waarin staat wat er precies ontworpen
moet worden. Vaak komt deze tot stand door met de
klant om tafel te gaan zitten en de verwachtingen te
bespreken. Een briefing bevat bijvoorbeeld informatie
over de klant, informatie over de producten en diensten
en over de huisstijl, de afmetingen van de stand, de
beursdoelstellingen van de klant, het budget voor
de stand, de inrichting van de stand en ideeën die
de klant al heeft over het ontwerp. Met deze briefing
gaat het ontwerpbureau aan de slag en dan volgt
een terugkoppeling, waarbij de ontwerpvoorstellen
aan de klant worden gepresenteerd en de klant
hier een mening over geeft. Naar aanleiding van de
terugkoppeling gaat het ontwerpbureau verder met
het ontwerpen van de stand totdat de klant tevreden
is. Het materiaalgebruik en de trends op het gebied
van beursstands zullen verderop in dit hoofdstuk
besproken worden. 6 7 8

Om een beter beeld te krijgen van het ontwerpen van
beursstands en van bestaande stands, is er een beurs
bezocht, namelijk de Marketing Dagen in Jaarbeurs
Utrecht. Op deze beurs waren onder andere een
paar bedrijven aanwezig die beursstands leverden.
Met deze bedrijven is een gesprek aangeknoopt
om meer inzicht te krijgen in hoe zij het ontwerpen
van een stand aanpakken, wat voor materialen er
veel gebruikt worden en of er nog bepaalde trends
te zien zijn in op beurzen. Deze bedrijven waren
StandSite.com, Expodisplay service en The Inside.
StandSite levert zowel systeembouw (onder de naam
designstand4rent) als op maat gemaakte stands
(onder de naam Wit Design). Expodisplay service
biedt alleen systeemstands aan, bestaande uit frames
met textiel of platen eraan bevestigd. The Inside is
een standontwerpbureau dat zich bezighoudt met het
ontwerpen van op maat gemaakte stands.

6
7
8

Rijnberg, 2011
Eerste hulp bij beurzen, n.d.
Wesselius, 1997

2.3.2 Typen beursstands
De beursstands op de markt zijn te verdelen in
vier hoofdgroepen. De uniforme standbouw, de
systeembouw en de architectuurbouw.
Bij uniforme standbouw (ook wel standaard
standbouw genoemd) is de beurshal al voor een
bepaald deel ingericht met stands van ongeveer
dezelfde afmetingen. Deze stands bestaan meestal
uit scheidingswanden en een frieslijst, dat is een
dunne plaat die aan de voorkant boven de stand
hangt waarop de naam van het bedrijf in de stand
weergegeven kan worden (zie figuur 12).

Tegenwoordig zijn er ook veel bedrijven die
systeemstands hebben. Bij systeemstandbouw
worden standaardelementen aan elkaar gekoppeld.
Zo’n stand is daardoor makkelijker te vervoeren en
modulair, doordat de elementen op verschillende
manieren aan elkaar bevestigd kunnen worden. Deze
stands kunnen meerdere keren gebruikt worden. Er
zijn binnen de systeembouw systemen die werken
met een truss frame, dat uit aan elkaar verbonden
buizen bestaat (zie figuur 13).

Figuur 13

Figuur 12

Door de verschillende truss onderdelen aan elkaar
te koppelen en er bedrukt textiel aan te bevestigen
wordt er een beursstand gecreëerd. Er zijn ook
beursstands met frames die uit verschillende delen
bestaan die aan elkaar gekoppeld kunnen worden,
zoals weergegeven in figuur 14 en 15.

Bij uniforme standbouw zal het bedrijf zich moeten
onderscheiden met de inrichting van de stand.
Meubilair en decoratie zijn dan dus erg belangrijk.
Vaak is er ook al vloerbedekking, elektriciteit en
verlichting aanwezig. Met de inrichting van zo’n stand
moet er bovendien rekening mee gehouden worden
dat de wanden meestal niet geboord, geschroefd of
beplakt mogen worden. Daar tegenover staat dat een
uniforme stand wel relatief goedkoop is.
Figuur 14

19

Figuur 15
Verder zijn er beursstands die uit platen worden
opgebouwd, zoals in figuur 16.

Figuur 18
Bij de modulaire standbouw wordt de stand in opdracht
gebouwd, maar kan de stand of onderdelen van de
stand toch vaker gebruikt worden, zie figuur 19.

Figuur 16
Andere systeemstands bestaan niet uit onderdelen
die gekoppeld kunnen worden, maar uit frames die
inklapbaar zijn en op die manier gemakkelijk mee te
nemen zijn, zoals afgebeeld in figuur 17 en 18.

Figuur 17
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Figuur 19
Hierbij wordt de stand dan aan een nieuw thema
aangepast of wordt de stand geredesigned door
bijvoorbeeld de kleuren en de afbeeldingen aan te
passen. Deze stands sluiten dus goed aan bij het
bedrijf en zijn voor verschillende beurzen toepasbaar,
doordat de onderdelen op verschillende manieren
opgebouwd kunnen worden tot stand.
Architectuurstands, ten slotte, zijn de op maat
gemaakte beursstands, ook wel houtbouw of
conventionele bouw genoemd. Deze beursstands zijn
speciaal ontworpen en gemaakt voor een bepaalde
beurs en voor een bepaald bedrijf, zoals bijvoorbeeld
te zien in figuur 20.

2.3.3 Materialen
Om te bepalen welke materialen er veel gebruikt
worden in de beursstandbouw zijn er verschillende
standsystemen bekeken op internet en op de beurs
en zijn er gesprekken gevoerd met bedrijven die
beursstands leveren. De materialen die gebruikt
worden voor de stands hangen samen met het type
stand. Voor architectuurstands en modulaire stands
wordt veel gebruik gemaakt van houten platen.
Gemelaniseerd spaanplaat wordt bijvoorbeeld
veel gebruikt voor het maken van wanden, dit
bestaat uit hergebruikt hout en is daardoor relatief
milieuvriendelijk, maar ook MDF en triplex worden
gebruikt. Voor het meubilair wordt verder veel RVS
gebruikt.

Figuur 20

Het voordeel hiervan is dan ook dat de beursstand
goed aansluit bij het imago en de doelen van het
bedrijf dat op de beurs staat. Omdat het hier vaak gaat
om unieke ontwerpen worden deze stands meestal
ambachtelijk geproduceerd. Het nadeel is echter dat
deze stands moeilijker te vervoeren zijn, omdat het uit
grote onderdelen bestaat die niet in kleine delen uit
elkaar te halen zijn. Bovendien zijn deze stands bijna
altijd maar eenmalig te gebruiken, tenzij de stand
precies op dezelfde manier nog een keer op een
beurs kan worden opgebouwd. De beursoppervlakte
moet dan precies dezelfde afmetingen hebben en de
standonderdelen, die dus relatief veel ruimte innemen,
moeten dan tussendoor worden opgeslagen.

Voor de frames die in de systeemstandbouw gebruikt
worden is aluminium juist een veel gebruikt materiaal,
omdat dit een licht maar ook sterk metaal is. Ook
glasfiber buizen worden gebruikt. Verder worden
soms kunststof onderdelen gebruikt om verschillende
standdelen aan elkaar te bevestigen, bijvoorbeeld
kunststof klemmen.
Aan deze frames kunnen kunststof platen worden
bevestigd of textiel. Het voordeel van het gebruik van
textiel is dat het licht is, een warmere uitstraling heeft
dan kunststof, relatief goedkoop is, lang mee gaat en
wasbaar is. Daar tegenover staat dat doek wel kan
kreuken en dat dus vooral bij stands waarbij het doek
niet strak gespannen wordt erop gelet moet worden
wat voor kreukeigenschappen het doek heeft. Voor het
bevestigen van het textiel kunnen magnetische banen
worden gebruikt, klittenband, of touw, afhankelijk van
het systeem dat wordt gebruikt en de uitstraling die
gewenst is. Er zijn daarnaast ook systemen waarbij
de doeken met behulp van een siliconen pees om het
frame gespannen worden. 11 12

Naast de indeling op het type standbouw kunnen
beursstands ook nog op type stand worden
ingedeeld. Er kunnen vijf verschillende standtypen
worden onderscheiden: de tussenstand met een
achterwand en twee zijwanden, de hoekstand met
een achterwand en een zijwand, de doorloopstand
met twee zijwanden, de kopstand met alleen een
achterwand en de eilandstand die helemaal geen
wanden heeft. Hiervan komen de tussenstands en de
hoekstands echter het vaakst voor. 8 9 10
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Rijnberg, n.d.
Uijtert, 2000
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Expo Display Service, 2011
Rijnberg, 2011
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2.3.4 Trends
Op het gebied van beursstands zijn verschillende
trends waar te nemen. Wanneer er gekeken wordt
naar hoe bestaande beursstands stopping power
proberen valt op dat er veel gebruik gemaakt wordt
van interactieve middelen zoals een touchtafel of een
informatiezuil (zie figuur 21).

andere optie is het van een lopende band. Ook kan er
beweging gecreëerd worden met het projecteren van
bewegende of wisselende beelden.
Verder wordt er naast halogeen verlichting wordt
steeds meer LED verlichting gebruikt. LED verlichting
wordt bovendien ook gebruikt in het standmeubilair
zelf. Zo zijn er LED wanden, LED statafels en LED
barren (figuur 22).

Figuur 21
Ook een beeld dat reageert op bewegende mensen of
een quizspellen kunnen de aandacht en de interesse
wekken. De interactieve media geven de bezoeker
daarnaast meteen informatie en zorgen ervoor dan
bezoekers wat te doen hebben mochten ze lang
moeten wachten om met een van de medewerkers
van het bedrijf te spreken. Het zorgt er verder voor
dat mensen langer verblijven in de stand en kan een
aanknopingspunt zijn om een gesprek te beginnen.
Een andere manier om de aandacht te trekken is
door gebruik te maken van bewegende objecten in
de stand. Zo is het mogelijk om een draaiplateau
te gebruiken om een product, de hele stand, of een
display met de bedrijfsnaam te laten ronddraaien. Een
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Figuur 22
Ook wordt er steeds vaker stof gebruikt in plaats van
kunststof, omdat de kwaliteit van het stof bedrukken
sterk verbeterd is. Verder wordt ook op het gebied
van beursstands de trend van milieuvriendelijkheid
en duurzaamheid zichtbaar en wordt er daarom vaker
voor recyclebare materialen gekozen. 7 13 14 15 16

13
14
15
16

Gestel, 2001
Norm-Systems, n.d.
NetOnlineRedactie, 2007
Rijnberg, 2010

2.3.5 Officiële richtlijnen
Voor beurzen zijn een aantal richtlijnen opgesteld
waar standhouders zich aan moeten houden. De
richtlijnen die van belang zijn bij het ontwerpen van de
stand voor ProtoSpace hebben vooral te maken met
de afmetingen van de stand en met brandveiligheid.
Zo is de standaard bouwhoogte is meestal 250 cm
(onder andere bij de Jaarbeurs Utrecht), maar soms
ook 275 cm (bijvoorbeeld bij Amsterdam RAI), hier zal
dus rekening mee moeten worden gehouden. Verder
geldt voor de brandveiligheid dat zachtboard gebruikt
mag worden als het met brandvertragende verf of lak
is beschilderd of door impregneren moeilijk brandbaar
is gemaakt. Hout, hardboard, triplex, multiplex en
spaanplaat moeten minimaal een dikte van 3,5 mm
hebben om gebruikt te mogen worden. Brandbaar
textiel moet ook door impregneren moeilijk brandbaar
gemaakt worden. De materialen mogen verder bij vuur
of hoge temperaturen geen prikkelende of schadelijke
gassen of dampen afgeven en niet druppelen of
druipen. Ook mogen er geen licht brandbare stoffen
gebruikt worden zoals karton, riet of crêpepapier. De
exacte richtlijnen met betrekking tot brandveiligheid
zijn te vinden in bijlage A. 17 18

17
18

Jaarbeurs Utrecht, 2002
FHI, 2012
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2.4 Conclusie
vooronderzoek
Naar aanleiding van het vooronderzoek kunnen een
aantal zaken worden vastgesteld die van belang
zijn bij het ontwerpen van een beursstand voor
ProtoSpace.
ProtoSpace is dus een stichting die mensen de
gelegenheid biedt om met digitaal aangestuurde
machines te werken zodat zij hun ideeën kunnen
realiseren. Iedereen die wil kan hier gebruik van
maken, de doelgroep is dan ook heel breed. Belangrijke
waarden binnen ProtoSpace zijn onderzoek, educatie,
promotie op het gebied van prototyping en het delen
van kennis en ideeën. Vooral met dit laatste punt
kan tijdens het ontwerpen ook rekening gehouden
worden. Verder houdt ProtoSpace zich veel bezig
met 3D-printen en zal er dus zeker rekening mee
gehouden moeten worden dat er een 3D-printer in de
stand moet kunnen staan.
De huisstijl van ProtoSpace wordt gekenmerkt door
de zeshoek in het logo, het lettertype Sansa-Soft bold
en heldere, felle kleuren waarbij groen de hoofdkleur
is. Verder is het gebruik van hout erg typerend voor
de ruimtes in het ProtoSpace gebouw. Deze aspecten
zullen in de stand moeten worden toegepast om de
stand herkenbaar te maken als zijnde van ProtoSpace.
ProtoSpace heeft een freesmachine, een portaalfrees,
een kleine lasersnijder, een grote lasersnijder, een
3D-kleurenprinter, een ultimaker, een vinylsnijder en
een vacuumvormer in haar bezit. De te ontwerpen
beursstand moet zoveel mogelijk met deze machines
gemaakt kunnen worden, uit praktisch oogpunt en
omdat de stand dan als voorbeeld kan dienen van
een aantal mogelijkheden bij ProtoSpace. Er zal
dus rekening gehouden moeten worden met de
afmetingen van het materiaal die de verschillende
machines aankunnen.
ProtoSpace bezoekt beurzen om het fenomeen
Fablab bekend te maken en om mensen naar het lab
te trekken. ProtoSpace wil een modulaire beursstand,
die de sfeer van het lab overbrengt, met de auto te
vervoeren is en ook buiten de auto gemakkelijk is te
verplaatsen. De onderdelen die ProtoSpace dan ook
graag ontworpen wil hebben zijn een console, een
tafel, een kruk en een interessante achterwand. De
beursstand moet verder ruimte bieden voor flyers,
voorbeelden van dingen die bij ProtoSpace zijn
gemaakt en voor de spullen van de standbemanning.
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Uit de bevindingen over beursstands bleek dat een
stand volgens het AIDA-model in eerste instantie
de aandacht en de interesse van de beursbezoeker
moeten wekken. Het genereren van stopping power
zal in het geval van ProtoSpace worden gedaan door
het geven van een demonstratie. ProtoSpace zal een
machine uit het lab meenemen naar de beurs en deze
ter plekke gebruiken. Bezoekers worden hierdoor
nieuwsgierig gemaakt naar wat er op de stand gebeurt
en hoe de machine werkt. Omdat dit van een afstand
misschien niet altijd goed zichtbaar is, zal de stand
zelf ook opvallend moeten zijn en een indruk moeten
geven van wat ProtoSpace is, zodat mensen naar de
stand getrokken worden.
Om bezoekers een beeld te laten krijgen van
ProtoSpace is het belangrijk dat het logo en de
slogan van ProtoSpace worden weergegeven en
de belangrijkste bezigheden en voordelen van
ProtoSpace. Deze zijn daarom hier op een rijtje gezet:
maak je eigen ideeën of concepten tastbaar, werk zelf
met machines als 3D-printers en lasersnijders, voor
iedereen toegankelijk en workshops van 3D-tekenen
tot rapid prototyping. Wanneer de aandacht van de
bezoekers getrokken is met het standontwerp en
de interesse van de bezoekers is gewekt door de
demonstratie zullen ze misschien meer willen weten
over ProtoSpace en kunnen ze de standbemanning
aanspreken.
De open sfeer die bij ProtoSpace hangt, het lab is
immers toegankelijk voor iedereen die de machines
wil gebruiken, zal ook door de stand moeten worden
overgebracht. Daarom is er voor gekozen om
geen plafond in de stand aan te brengen, zodat de
stand echt open is, en om geen verhoogde vloer te
gebruiken, zodat er letterlijk geen drempel is om de
stand binnen te gaan.
ProtoSpace wil graag een beursstand die modulair
is, de sfeer van het lab overbrengt, met de auto te
vervoeren is en ook buiten de auto gemakkelijk is te
verplaatsen Wat betreft het type stand zal ProtoSpace
gebruik blijven maken van uniforme standbouw, dit
vanwege het kostenaspect en omdat gemakkelijk
te vervoeren en op te zetten standwanden bij
ProtoSpace niet efficiënter geproduceerd zouden
kunnen worden dan al bestaande opties. De
mogelijkheden voor het bewerken van materialen als
metaal en kunststofbuizen zijn bij ProtoSpace namelijk

erg beperkt. Wel zal de achterwand in het ontwerp
betrokken worden om hem meer de aandacht te laten
trekken en om hem informatiever te maken. De focus
zal dus liggen op het onwerpen van het meubilair,
omdat dit goed kan dienen als voorbeeld voor wat er
bij ProtoSpace mogelijk is. Er zal een console, een
tafel en een kruk worden ontworpen. Het meubilair
heeft dus kenmerken van de modulaire standbouw,
want het wordt specifiek voor ProtoSpace ontworpen
en kan op meerdere beurzen gebruikt worden, maar
ook van systeembouw, want het moet gemakkelijk
meegenomen kunnen worden en in elkaar kunnen
worden gezet. De beursstand moet verder ruimte
bieden voor flyers, voorbeelden van dingen die bij
ProtoSpace zijn gemaakt en voor de spullen van de
standbemanning.
Wanneer er gekeken wordt naar de materialen
die veel worden gebruikt in de standbouw, kan er
gezegd worden dat hout een erg geschikt materiaal
is om te gebruiken, omdat dit bij ProtoSpace goed
bewerkt kan worden met de lasersnijder of de frees.
Verder kunnen ook kunststof platen en textiel met de
lasersnijder worden bewerkt, deze materialen zijn dus
ook goed toepasbaar. Tenslotte zouden er eventueel
ook trends in de stand kunnen worden toegepast.
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3 Programma van eisen
3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden wat ProtoSpace doet, wat de huisstijl
is van ProtoSpace, welke machines er in het lab aanwezig zijn en wat ProtoSpace
van de beursstand verwacht. Ook is er informatie over beursstand opgezocht en
gekeken hoe dit op de beursstand van ProtoSpace toepasbaar is. Aan de hand van
deze bevindingen zal er nu een programma van eisen opgesteld worden, die als
leidraad zal dienen bij het ontwerpen van de beursstand.
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3.2 Algemene eisen aan de beursstand
De beursstand moet snel een indruk geven van wat ProtoSpace doet.
De beursstand moet aansluiten bij de huisstijl van ProtoSpace.					
De beursstand moet het Fablab concept bekender maken.
De beursstand moet mensen naar het ProtoSpace lab lokken.
De beursstand moet een indruk geven van wat er bij ProtoSpace te maken is.

3.3 Praktische eisen aan de beursstand
De beursstand moet gemakkelijk op en af te bouwen zijn.					
De beursstand moet binnen 15 minuten met twee mensen op of af te bouwen zijn.
De beursstand moet modulair zijn.
De beursstand moet op meerdere beurzen gebruikt kunnen worden.					
De onderdelen van de beursstand moeten in een auto te vervoeren zijn.		
De afmetingen van de onderdelen mogen maximaal 950 x 1250 x 750 mm zijn.
De onderdelen van de stand moeten buiten de auto gemakkelijk te vervoeren zijn.
Elk onderdeel van de beursstand moet door een persoon gedragen kunnen worden. 		
Een onderdeel mag maximaal 15 kg wegen.							
De onderdelen van de beursstand moeten te maken zijn bij ProtoSpace.
De onderdelen van de beursstand moeten stabiel staan.		
De beursstand moet aan de brandveiligheidseisen voldoen die op beurzen gelden.
De onderdelen van de beursstand mogen de gebruikers en de kleding van gebruikers niet beschadigen.
		

3.4 Eisen met betrekking tot de
onderdelen van de beursstand
De beursstand moet een statafel bevatten.
De beursstand moet een kruk bevatten voor bij de statafel.
De kruk moet een gewicht van105 kg kunnen dragen.
De kruk mag maximaal 5kg wegen.
De beursstand moet een console bevatten.		
De console moet een gewicht van10 kg kunnen dragen.
Op de console moet een apparaat getoond kunnen worden (in ieder geval een Ultimaker).
De apparaten die meegenomen worden moeten staand te bekijken zijn.
De apparaten die meegenomen worden moeten rondom te bekijken zijn.
Het oppervlak op de console moet minimaal 40x40cm zijn.
De beursstand moet ruimte bieden voor flyers.
De stand moet ruimte bieden voor flyers van 15x10cm en 15x20cm.
De beursstand moet ruimte bieden voor de bezittingen van de medewerkers van ProtoSpace.
De beursstand moet ruimte bieden voor voorbeelden van producten.
De beurrstand moet een interessante achterwand hebben.
De achterwand moet zonder boren, schroeven of plakken aan de beursstand bevestigd kunnen worden of op
zichzelf staand zijn.
Op de achterwand moet informatie over ProtoSpace weergegeven kunnen worden.
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3.5 Eisen met betrekking tot de productie
De onderdelen van de beursstand moeten zoveel mogelijk gemaakt worden met de bij ProtoSpace aanwezige
machines.
Onderdelen die gemaakt moeten worden op de kleine freesmachine mogen maximaal 20x15x6cm zijn.
Onderdelen die gemaakt moeten worden op de kleine lasersnijder mogen maximaal 30x60x1cm zijn.
Onderdelen die gemaakt moeten worden op de grote lasersnijder mogen maximaal 96x60x1,5cm zijn.
Onderdelen die gemaakt moeten worden op de 3D-kleurenprinter mogen maximaal 20x25x20cm zijn.
Onderdelen die gemaakt moeten worden op de vinylsnijder mogen maximaal 58x2500cm zijn.
Onderdelen die gemaakt moeten worden op de portaalfrees mogen maximaal 122x244x10cm zijn.
Onderdelen die gemaakt moeten worden op de Ultimaker mogen maximaal 21x21x21cm zijn.
Onderdelen die gemaakt moeten worden op de vacuümvormer mogen maximaal 55x55x40cm zijn.

3.6 Wensen
De beursstand mag verlichting bevatten als dit de sfeer in de stand verbetert.
De beursstand is weerbestendig.
De ontwerpen van de beursstand moeten gedeeld worden en door andere mensen gemaakt kunnen worden.
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4 Concepten
4.1 Inleiding
Aan de hand van de eisen die in het programma van eisen zijn opgesteld is er
begonnen met het ontwerpen van de stand onderdelen. Hiervoor zijn er ideeën
geschetst en is er van een aantal ideeën een representatie gemaakt in de vorm van
een kartonmodelletje. Drie modellen zijn uigekozen om uit te werken tot concepten.
Van alle drie de concepten is uiteindelijk een schaalmodel gemaakt. In dit hoofdstuk
zullen de ideeën en de uitwerking ervan worden besproken. Hierbij zal er gekeken
worden naar de onderdelen, de vormgeving, het materiaalgebruik en kleurgebruik.
Tenslotte zal er een keuze gemaakt worden tussen de drie concepten en zal het
gekozen concept uitgewerkt worden tot eindproduct.

31

4.2 Ideeën
Zoals bleek in het vooronderzoek zijn de grote
lasersnijder en de portaalfrees het meest geschikt
voor het verwezelijken van grotere objecten zoals
de onderdelen van de stand. Daarom zijn er tijdens
de ideefase verschillende manieren bedacht om
van plaatmateriaal driedimensionale constructies
te maken en zijn hier schetsen van gemaakt (zie
figuur 23). Hierbij is er nog niet specifiek gericht op
een console, een kruk of een tafel. Van verschillende
ideeën is ook een kartonmodel gemaakt om beter

Figuur 23
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Figuur 24

inzicht te krijgen in de geschiktheid van de ideeën (zie
figuur 24).
Op basis van het programma van eisen en in overleg
met verschillende medewerkers van ProtoSpace
zijn er drie ideeën gekozen om verder uit te werken
tot concepten. Deze ideeën hadden allemaal als
voordeel dat ze in te klappen of in planken uit elkaar
te halen zijn. Hierdoor zijn ze dus gemakkelijk te
dragen en per auto te vervoeren. Ook hebben deze

modellen weinig losse onderdelen, dus is de kans dat
er onderdelen worden vergeten of kwijt raken klein.
Bovendien kunnen de modellen hierdoor snel worden
opgezet. De modellen hebben verder geen extra
bevestigingsmiddelen zoals schroeven nodig. Voor
het opzetten zijn dus weinig handelingen nodig, wat
ook bijdraagt aan de mogelijkheid om ze snel op te
zetten. Ten slotte zijn deze ideeën ook steviger dan
sommige andere alternatieven.
Het eerste idee dat is uitgekozen is het model dat
bestaat uit latten die om een draad zijn geregen
en een bovenkant die op de draaduiteindes wordt
geplaatst, zoals te zien in figuur 25. De latten en de
draad vormen zo samen een scharnier waardoor
het model wanneer de bovenkant eraf is gehaald
opgeklapt kan worden (figuur 26).

Figuur 25

Figuur 26

Het tweede uitgekozen model bestaat uit platen die op
de hoekpunten scharnierend aan elkaar verbonden
zijn. Twee van de vier zijkanten en de bovenkant zijn
bovendien in tweeën gedeeld en ook scharnierend
met elkaar verbonden (figuur 27). Hierdoor kan het
model worden opgeklapt door twee zijkanten naar
binnen te klappen en de bovenkant omhoog te
klappen, zoals te zien is in figuur 28.

Figuur 27

Figuur 29

Figuur 30

Ook voor de achterwand zijn verschillende opties
bedacht. Hiervoor zijn drie ideeën uitgekozen die
voor de bestaande wand gehangen kunnen worden.
Ze maken hierbij gebruik van de stevigheid van
de bestaande wand. Er hoeven hierdoor geen
extra materialen meegenomen te worden voor het
opbouwen van een hele wand terwijl er al een hele
wand aanwezig is, wat bij andere ideeën wel zo
was. Het is dan gemakkelijker te vervoeren omdat er
minder onderdelen meegenomen hoeven te worden,
het minder weegt en het minder ruimte inneemt.
Het eerste idee is om een wand te maken van
gevacuumvormde kunststof tegels. Het tweede
idee is om textielbanen voor de bestaande wand te
hangen. Het derde idee dat is uitgekozen om verder
uit te werken is een gordijn van zeshoekige platen dat
aan de aanwezige wand kan worden gehangen.
Om alvast een beter beeld te krijgen van hoe de
stand als totaal eruit kan komen te zien is er voor
het uitwerken van de ideeën steeds een idee voor de
kruk, de tafel en de console gekoppeld met een idee
voor een achterwand.
Deze gevormde concepten zullen in de volgende
paragrafen worden beschreven.

Figuur 28

Het derde idee dat is uitgekozen bestaat uit twee
platen die in elkaar schuiven en een bovenkant die
op deze twee platen geplaatst kan worden (zie figuur
29). Het model bestaat dus uit drie losse platen die
als plat pakketje vervoerd kunnen worden (figuur 30).
33

4.3 Concept 1
4.3.1 Standmeubilair
Het eerste concept bestaat uit een kruk, tafel en
console die in te klappen zijn en uit een achterwand
die wordt opgebouwd uit gevacuümvormde tegels
(zie figuur 31).
De kruk, tafel en console van het eerste concept
zullen worden opgebouwd uit houten latten die aan
een staaf worden geregen. Deze verbinding met de
staaf kan dan als een scharnier dienen. Door deze

Figuur 31
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manier van opbouwen zijn de kruk, tafel en console
ook in te klappen wanneer de standonderdelen
vervoerd moeten worden. Hiervoor wordt eerst de
zitting van de kruk, het tafelblad van de tafel of de
bovenkant van de console verwijderd, vervolgens
kan het onderstel worden ingeklapt. Het onderstel
wordt hierdoor breder, maar ook platter, waardoor
het gemakkelijker opgetild en gedragen kan worden.
In de onderkant van de zitting, het tafelblad of het

consoleblad zitten vier gaten, zodat het op de buizen
van het onderstel geplaatst kan worden, zie figuur
32. Hierdoor worden tegelijkertijd de hoeken van het
onderstel in een positie van 90 graden gehouden
wanneer het is uitgeklapt.

moeren en eventueel uitstekend draad in de gaten in
de zitting, in het tafelblad of in het consoleblad vallen.
Aan de onderkant zullen deze weggewerkt worden in
de poten. De poten bestaan uit een tussenstukje met
een zeshoekvorm, zodat de moer niet gaat draaien,
en een cirkelvorm die aan elkaar en aan de onderste
lat worden gelijmd (zie figuur 33).

Figuur 32
Omdat het onderstel erg zwaar zou worden als het
alleen uit latten hout zou bestaan is er voor gekozen
om ook houten tussenstukken te gebruiken, die
alleen een cirkel vormen om de buizen. Het onderstel
wordt daarom om en om opgebouwd uit latten en
tussenstukken, waardoor de totale hoeveelheid
materiaal dat erin verwerkt wordt kleiner is en het
onderstel dus minder weegt. De tussenstukken zorgen
er bovendien voor dat het onderstel gemakkelijker is
in en uit te klappen, omdat de oppervlakte van het
hout dat bij het in en uit klappen over elkaar schuift
kleiner is en er dus minder wrijving is. Ook zorgen
de tussenstukken ervoor dat de kruk nog steeds in
te klappen is wanneer een van de latten een beetje
krom is getrokken, omdat de latten elkaar dan niet
raken.
De latten van het onderstel zullen worden vastgezet
door aan het schroefdraad op de uiteinden van de staaf
moeren te draaien. Aan de bovenkant zullen deze

Figuur 33
Dit voorkomt dat het draadeind op de vloer gaat
krassen en het ziet er mooier uit omdat de buis en
de moer zijn weggewerkt uit het zicht. Het gebruik
van deze relatief kleine latten heeft bovendien het
voordeel dat er restmateriaal gebruikt kan worden
om de kruk, tafel en console te maken, wat goed is
voor het milieu en wat scheelt in de kosten. Ook is
het ontwerp door het gebruik van de kleine latten
te maken op de kleine lasersnijder. Aangezien niet
alle Fablabs een grote lasersnijder hebben, maar ze
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wel allemaal een kleine lasersnijder hebben is deze
machine dus voor meer mensen toegankelijk. Dit
komt dus tegemoet aan de wens dat andere mensen
het ontwerp ook kunnen maken.
Qua vormgeving is ervoor gekozen om de hoekige
vormen uit de collage terug te laten komen door
hoekige ‘vlakken’ in het onderstel te maken. Dit
gebeurt door in plaats van rechthoekige latten, latten
met een knik erin te gebruiken. Deze vlakken zullen
naar de binnenkant van het onderstel gericht worden
en niet verder uitsteken dan de breedte van de latten,
zodat de vormen geen extra ruimte innemen bij het
inklappen. Ze steken dan immers tussen de latten
van de andere kant van het onderstel.

contrast tussen de letters en de ruimte eromheen te
vergroten zullen de planken bovendien eerst worden
geverfd alvorens de tekst erin gegraveerd wordt.
Hierdoor valt de naam meer op. Verder heeft een van
de zijdes van de console een deurtje erin verwerkt,
die ook uit latten aan een buis is opgebouwd en dus
van dezelfde scharnierende werking gebruik maakt
als de rest van het onderstel (zie figuur 34).

De kruk zal bestaan uit een onderstel, met een zitting
daarop die even lang en breed is als het onderstel.
Voor de kruk zal een van de latten in de zijkant recht
gehouden worden, in plaats van de vorm te volgen.
Deze kan op die manier dienen als voetsteun, doordat
hij dan uitsteekt ten opzicht van de andere latten, die
met een knik naar binnen zijn gebogen.
De tafel zal bestaan uit een onderstel dat iets groter
is dan het onderstel van de kruk, maar wel kleiner is
dan het tafelblad. Er is gekozen voor een uitstekend
tafelblad omdat mensen hun benen dan onder tafel
kwijt kunnen, bovendien kan het onderstel van de
tafel dan kleiner gehouden worden waardoor het
minder materiaal kost, minder zwaar is en minder
ruimte inneemt bij het vervoeren.
De console is ook iets groter en vooral hoger dan
de kruk en heeft een bovenkant die even groot is
als het onderstel. Omdat de consoles ook vaak bij
presentaties gebruikt wordt is het belangrijk dat
hierop ook de naam ProtoSpace wordt weergegeven.
Daarom zullen de teksten ProtoSpace en Fablab
Utrecht op houten planken worden gegraveerd en
zullen deze aan de console worden bevestigd. Om het
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Figuur 34
Achter dit deurtje kunnen spullen worden opgeborgen.
De bovenkant van deze zijkant is bovendien open,
zodat er ruimte is om een laptop kwijt te kunnen. In
de console kunnen na het uitklappen dan ook twee
planken worden gestoken, een waarop spullen
opgeborgen kunnen worden en een waarop een
laptop kan staan. Deze planken steunen op de latten
waar ze tussen worden gestoken. Hierdoor wordt het
patroon dat ontstaat door het stapelen van latten en
tussenstukken verbroken. Om dit te verbergen worden
de planken met de teksten ProtoSpace en Fablab
Utrecht erop ter hoogte van deze onregelmatigheden
in het patroon aan de console worden bevestigd.

4.3.2 Achterwand
De achterwand zal bestaan uit platen polystyreen
die worden gevacuümvormd, zodat er een reliëf in
aangebracht wordt. De vormen die als mal voor het
vacuümvormen gebruikt worden zullen hiervoor eerst
worden uitgesneden uit hout met de lasersnijder. De
reliëfplaten zullen als een soort tegels dienen die
samen een achterwand vormen. De tegels worden
met haken aan elkaar gehangen en de bovenste tegels
worden met haken aan de achterwand gehangen.
De tegels kunnen dus los worden vervoerd, wat
ervoor zorgt dat ze gemakkelijk kunnen worden
meegenomen. Op de beurs kan de wand vervolgens
net zo hoog en breed worden opgebouwd als nodig
is.
Wanneer er maar een soort tegel zo zijn, zou dit
leiden tot een heel regelmatig patroon en wanneer er
heel veel verschillende tegels zouden zijn zou dit veel
werk zijn om te maken en zou het moeilijker zijn om de
achterwand snel in elkaar te puzzelen. Daarom zullen
er in totaal twee verschillende rechthoekige tegels zijn,
waarmee de achterwand kan worden opgebouwd. Het
reliëf op deze tegels is zo vormgegeven dat de tegels
altijd aan elkaar passen wanneer de rechthoeken in
dezelfde richting worden gelegd. Het reliëf op deze
tegels kan zeshoeken vormen, zodat het aansluit
bij het ProtoSpace logo, en er kunnen ook andere
vormen gemaakt worden, wat ervoor zorgt dat de
achterwand er spannender uitziet dan met alleen
maar zeshoeken.

worden. Het materiaal van de tegels kan echter niet
goed geverfd worden. Daarom is ervoor gekozen om
van hout letters uit te snijden met de lasersnijder en
deze te verven en op de tegels te plakken. Hierdoor
hebben de letters wel, net als de andere tegels, een
soort reliëf en is het ook mogelijk om ze te kleuren.
In de stand zullen de kleuren worden weergegeven
die kenmerkend zijn voor ProtoSpace en dus ook in de
collage zijn verwerkt. De zittingen van de krukken, de
consolebladen en het tafelblad zullen daarom geverfd
worden en zoals gesproken zullen ook de planken
met de teksten op de consoles geverfd worden. De
onderstellen van het standmeubilair zal echter niet
geverfd worden, zodat hier het hout zichtbaar blijft dat
ook een specifiek kenmerk was van de omgeving bij
ProtoSpace. Het materiaal dat voor de achterwand
wordt gebruikt is wit, wat voor rust zorgt tegenover
de felle kleuren in het standmeubilair. De letters van
het woord ProtoSpace die op de achterwand verwerkt
zijn zullen echter wel, net als het standmeubilair, felle
kleuren krijgen, zodat deze goed opvallen en zodat
de stand een geheel wordt.

Omdat het duidelijk moet zijn dat de stand van
ProtoSpace is, is het belangrijk dat ProtoSpace ook
op de achterwand wordt vermeld. Omdat de tegels
echter een onregelmatig patroon vormen is het lastig
om hier tekst op weer te geven. Daarom zullen er drie
speciale tegels zijn, waarop het woord ProtoSpace
wordt weergegeven. Wanneer voor het woord
ProtoSpace alleen reliëf gebruikt zou worden, zou het
niet genoeg opvallen tussen de rest van de tegels.
Het is dus belangrijk dat de letters ook gekleurd
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4.3.3 Model
Om te zien hoe het idee in werkelijkheid bevalt is er
een model gemaakt van de kruk (zie figuur 35, 36 en
37).

wat materiaal verwerkt. Om te voorkomen dat de
kruk erg zwaar wordt wanneer hij op ware hoogte
gemaakt wordt, kan er voor worden gekozen om de
tussenstukken van dikker materiaal te maken. Er zijn
dan in totaal minder latten nodig. Ook zou er voor
het eindproduct een buis gebruikt kunnen worden,
waar aan de uiteinden draad getapt is in plaats van
het massieve draadeind dat voor het model gebruikt
is. Wat de vormgeving betreft zijn de vlakken die
in de zijkanten van de kruk zijn aangebracht goed
zichtbaar. De kruk heeft daardoor een opvallende
en originele uitstraling. De huisstijl van ProtoSpace
komt echter niet terug in de vormgeving. De hoeken
van de latten zijn echter erg scherp, wat niet fijn is bij
het in- en uitklappen en waar mensen zich misschien
aan kunnen bezeren. Deze zouden daarom bij een
verdere uitwerking nog kunnen worden afgerond of
afgehoekt.

Figuur 35
Omdat alle latten van een zijkant verschillend zijn is
het redelijk veel werk om alle latten te tekenen, deze
uit te snijden met de laser en om de kruk in elkaar
te zetten. Daarom is er besloten om als model een
lage kruk te maken, met een zitting ter hoogte van de
zitting van een normale stoel. Het principe van latten
aan een staaf die als scharnier functioneren blijkt te
werken. De kruk is in- en uit te klappen, wanneer
de moeren een beetje los zijn gedraaid. Het in- en
uitklappen van de kruk is door een persoon uit te
voeren, maar is eenvoudiger met twee personen. Het
dragen van de kruk is gemakkelijk, omdat de gebruiker
zijn hand tussen de latten kan steken en zo dus goed
grip heeft op de kruk. Wanneer de moeren vervolgens
worden aangedraaid en de zitting wordt geplaatst,
vormt de kruk een stevig geheel. Als de moeren zijn
aangedraaid is nog een klein beetje torsie mogelijk.
Dit is echter niet zoveel dat het de stevigheid van
de kruk in gevaar brengt. In het model is nu redelijk
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Figuur 36

Figuur 37

4.3.4 Voor- en nadelen
De belangrijkste voordelen van het standmeubilair
in dit concept zijn dat de onderdelen opgeklapt
meegenomen kunnen worden en uit weinig losse
onderdelen bestaan. Het meubilair is bovendien
stevig en staat het stabiel. Nadelen zijn dat het lastig
is om het meubilair met een persoon op te zetten en
dat de moeren bij het in- en uitklappen steeds los en
vast gedraaid moeten worden, wat extra handelingen
zijn. Ook wordt het meubilair bij het inklappen wel
dunner, maar ook breder, waardoor het lastig kan
zijn om te dragen en lastiger per auto te vervoeren is.
Verder wordt in het meubilair van dit concept relatief
veel materiaal gebruikt waardoor het vrij zwaar is.
Ook sluit het concept nog niet goed aan bij de huisstijl
van ProtoSpace en is dit punt vanwege de opbouw
met latten ook lastig te verbeteren.
De voordelen van de achterwand uit gevacuümvormde
tegels zijn dat het systeem modulair is doordat de
tegels op verschillende manieren kunnen worden
bevestigd en het aantal tegels dat gebruikt wordt vrij
is. Doordat de achterwand uit verschillende kleinere
tegels is opgebouwd is het bovendien gemakkelijk
in een auto te vervoeren. Ook laten de tegels de
mogelijkheden van nog een machine zien, de
vacuümvormer. Dat de achterwand uit tegels bestaat
zorgt er echter voor dat het wel wat handelingen kost
om de wand op te hangen. Een ander nadeel is dat
er geen informatie op de achterwand weergegeven
kan worden. Verder sluiten de zeshoeken die met
de tegels gevormd kunnen worden sluiten aan bij
de huisstijl van ProtoSpace, maar zijn deze van een
afstand niet erg opvallend.
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Figuur 38

4.4 Concept 2
4.4.1 Standmeubilair
Ook het tweede concept bestaat uit een kruk, een tafel
en een console die in te klappen zijn. De achterwand
van het tweede concept bestaat uit textielbanen (zie
figuur 38). De kruk, de tafel en de console van het
tweede concept bestaan uit houten platen. Ze zullen
worden opgebouwd uit een voorkant, een achterkant
en twee zijkanten, die allemaal scharnierend aan
elkaar verbonden zijn. De zijkanten bestaan daarnaast
elk uit twee delen, die naar binnen scharnierend aan
elkaar verbonden zijn. Hierdoor is het mogelijk om
de kruk in te klappen en op deze manier platter te
maken. Om te voorkomen dat de scharnieren erg
zichtbaar zijn, is ervoor gekozen om een heel stevige
textiel te gebruiken in plaats van metalen scharnieren.
Door stroken textiel aan de binnenkant van de
scharnierpunten te lijmen wordt ervoor gezorgd dat
de kruk, de tafel of de console in kunnen klappen
zonder dat het mechaniek aan de buitenkant storend
zichtbaar is. Om het ontwerp beter aan te laten sluiten
bij de collage en om het minder zwaar te maken, zijn
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er hoekige vormen uit de houten platen gehaald.
Verder zijn deze vormen bij de tafel en de krukken net
wat anders dan bij de console, zo passen de vormen
wel bij elkaar maar wordt de aanblik van de stand net
wat interessanter.
Bij de kruk en de console bestaat de zitting uit twee
platen, die aan de voorkant, aan de achterkant en
aan elkaar zijn bevestigd, waardoor deze mee kan
inklappen. Wanneer de zitting naar beneden wordt
geduwd worden de zijkanten automatisch naar buiten
gedrukt en is de kruk geschikt om op te zitten. Voor
de kruk dient het onderste latje tussen de hoekige
vormen die uit de platen zijn gehaald gelijk als
voetsteun, zodat mensen hun voeten ergens kwijt
kunnen wanneer ze erop zitten.
Het onderstel van de tafel zal op dezelfde manier
worden opgebouwd als die van de kruk. Omdat het
tafelblad echter groter is dan het onderstel kan het

Figuur 39

niet op dezelfde manier aan het onderstel verbonden
worden als bij de kruk en de console. Daarom is
er besloten dat het tafelblad los van het onderstel
vervoerd kan worden en dat het na het uitklappen van
het onderstel erop geplaatst kan worden. Doordat op
de onderkant van het tafelblad een vierkante vorm is
bevestigd die precies in het onderstel valt worden de
zijkanten van het onderstel naar buiten geduwd en op
hun plek gehouden, zoals te zien in figuur 39.
Net als bij het eerste concept heeft de console
aan een kant een deur (zie figuur 40). Omdat een
scharnier van textiel minder wrijving heeft dan een
scharnier van latten om een buis is er hier iets nodig
om de deur dicht te houden, anders zal hij vanzelf
open vallen. Daarom zal er aan de zijkant van de
deur en aan de zijkant van de console een magneet
worden geplaatst, die de deur op zijn plaats houden.
De bovenkant van de achterkant zal ook weer open
gehouden worden, zodat hier een laptop neergezet

Figuur 40

kan worden. Ter hoogte van de onderkant van de
deur en ter hoogte van de onderkant van de opening
kunnen planken geplaatst worden om spullen en een
laptop op te zetten. Deze planken steken door gaten
in de voor- en achterkant en steunen dus op de vooren achterkant. Om de vormgeving te laten aansluiten
bij de vormgeving van de kruk en de tafel worden
ook hier vormen uit het hout gehaald. Achter deze
vormen zal nu echter textiel bevestigd worden, zodat
de inhoud van de console niet zichtbaar is.
Om duidelijk te maken dat de console van ProtoSpace
is zal bovendien een zeshoeken patroon op het textiel
worden gegraveerd, zodat de zeshoek uit het logo van
ProtoSpace ook in de beursstand terugkomt. Ook zal
het woord ProtoSpace uit de platen van het onderstel
worden gesneden met de laser. Er wordt hier gekozen
voor lasersnijden in plaats van lasergraveren omdat
het zo beter bij de rest van het onderstel past, waaruit
er ook al andere vormen zijn gesneden.
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4.4.2 Achterwand

4.4.3 Model

De achterwand van het tweede concept bestaat dus
uit textiel. Dit zijn textielbanen in verschillende kleuren
die in verticale richting worden opgehangen aan de
achterwand, net zoals de kleurbanen in het gebouw
van ProtoSpace.

Ook van dit idee is er een model gemaakt van de kruk
(zie figuur 41 en 42).

Omdat een wand die volledig uit felle kleuren bestaat te
overweldigend zou kunnen zijn en teveel zou kunnen
afleiden van wat er in de stand gebeurt, is ervoor
gekozen om tussen de kleurbanen wat ruimte open te
laten, waar de neutrale achterwand zichtbaar zal zijn.
Ook zullen de kleurbanen niet helemaal doorlopen tot
de grond, maar zullen verschillende lengtes gebruikt
worden. Bovendien zullen de kleurbanen geen rechte
onderkant hebben, maar zullen ze elk in een andere
hoek scheef aflopen. Hierdoor sluit de achterwand
beter aan bij de kruk, de tafel en de console, waarin
deze scheve hoeken ook voorkomen. Ook heeft de
achterwand dan een speelsere en dynamischere
uitstraling.
In de textiel banen zal een naar beneden afnemend
zeshoeken patroon gegraveerd worden, de
zeshoeken die in het textiel in de console gegraveerd
waren komen hierin dus weer terug. Ook hierdoor
vormt de achterwand meer een geheel met de rest
van de stand. Ook het woord ProtoSpace en andere
informatie kan in het textiel worden gegraveerd.
De textielbanen kunnen opgerold meegenomen
worden, waardoor ze gemakkelijk te vervoeren zijn
en waardoor het doek niet kreukt. Op de beurslocatie
kunnen de rollen textiel aan de achterwand worden
gehangen en worden afgerold tot de gewenste lengte.
Vervolgens kan er in de onderkant van de textielbaan
nog een houten latje worden gestoken. Dit latje, dat
iets zwaarder is dan het textiel, dient ervoor te zorgen
dat de banen mooi strak naar beneden zullen hangen.
De textielbanen zullen dezelfde kleuren krijgen
als de kleurbanen in het lab, de kleuren zoals ook
in de collage zijn weergegeven. Deze kleuren
komen vervolgens terug in het textiel dat aan de
binnenkant van de console wordt bevestigd. Omdat
de achterwand al veel kleur bevat, zal in de rest van
de stand vooral de houtkleur zichtbaar zijn. Alleen het
textiel in de console en de zittingen van de krukken
zullen nog als kleuraccenten dienen, zodat de stand
wel een geheel wordt.
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Figuur 41
Het model is erg stevig en kan door het inklappen
zoals verwacht heel plat gemaakt worden. Een groot
voordeel van het model is bovendien dat er geen
losse onderdelen zijn die meegenomen moeten
worden. Het in- en uitklappen gaat verder ook erg
simpel en kan gemakkelijk door een persoon worden
uitgevoerd. Het is echter nog niet voor iedereen
met een blik op de kruk duidelijk hoe het model
kan worden ingeklapt. Verder gaat het inklappen
het handigst wanneer de twee platen van de zitting
omhoog getrokken worden, maar hierbij bestaat nu
nog de kans dat de handen van de gebruiker tussen
de twee platen worden geduwd als hij niet goed
oplet. Beide punten kunnen waarschijnlijk eenvoudig
worden opgelost door in beide platen een gat te
maken, die als handvat dienen. Zo heeft de gebruiker
intuïtief al de neiging om de kruk bij de handvaten
op te pakken en wanneer de kruk dan omhoog wordt

4.4.4 Voor- en nadelen
getild zal hij zo automatisch inklappen. Door de gaten
in de zijkanten van de kruk is het al wel gemakkelijk
om de kruk te dragen, omdat de gebruiker deze
gaten dan als handvat kan gebruiken. Het gebruik
van textiel in plaats van metalen scharnieren blijkt te
werken en blijkt stevig genoeg te zijn. De buitenkant
van de kruk ziet er hierdoor mooi uit en heeft geen
visuele verstoring doordat er scharnieren zichtbaar
zijn. Verder heeft ook deze kruk nog als nadeel dat
de zitting scherpe hoeken heeft, deze zal dus nog
anders moeten worden vormgegeven. Ten slotte is
een belangrijk punt dat de vormgeving van de kruk
nog niet goed aansluit bij de huisstijl van ProtoSpace.
Hier zal dus zeker nog wat aan moeten worden
verandert. De constructie van het concept biedt
echter wel de gelegenheid om hier nog iets aan te
veranderen, doordat de basis in feite bestaat uit vier
rechthoekige zijkanten en een vierkante zitting. Op
deze rechthoekige zijkanten zouden elementen van
de huisstijl van ProtoSpace verwerkt kunnen worden.

Voordelen van het inklapbare meubilair zijn dat het
snel en gemakkelijk heel compact te maken is en dat
dit goed door een persoon uitgevoerd kan worden.
Omdat het meubilair licht en compact is kan het
bovendien gemakkelijk gedragen en in een auto
vervoerd worden. Ook heeft het meubilair in dit concept
geen losse onderdelen en staat het stabiel. Een groot
nadeel van het concept is dat de vormgeving nog niet
aansluit bij de huisstijl van ProtoSpace.
Een voordeel van de textielachterwand is dat de
onderdelen gemakkelijk meegenomen kunnen
worden doordat de textielbanen op rollen vervoerd
kunnen worden. Het opzetten van de achterwand
gaat daardoor ook erg snel omdat de rollen alleen
opgehangen en afgerold hoeven worden, dit zijn
minder handelingen dan bij de tegelwand in het
eerste concept nodig zijn. Op de textielbanen kunnen
teksten en zeshoeken gegraveerd worden om een
indruk te geven van de bezigheden van ProtoSpace
en de huisstijl. Het systeem is echter minder modulair
dan een systeem met tegels omdat er maar een
beperkt aantal textielbanen is. Teksten zijn dus
minder uitwisselbaar. Ook zijn de zeshoeken niet erg
opvallend aanwezig, ze vormen meer een decoratie.
De textielbanen laten de kleurbanen uit het lab echter
wel duidelijk terugkomen.

Figuur 42

43

4.5 Concept 3
4.5.1 Standmeubilair
Het derde concept bestaat uit een kruk, een tafel en
een console van platen die in en uit elkaar geschoven
kunnen worden en een achterwand van zeshoekige
platen die aan elkaar hangen, zie figuur 43. De
platen van de kruk, de tafel en de console kunnen als
relatief plat pakket vervoerd worden en vervolgens
op de beursstand in elkaar worden geschoven tot
meubelstukken. Het onderstel van de kruk, de tafel
en de console bestaat uit twee houten platen die in
elkaar worden geschoven. Hierop wordt nog een
derde houten plaat gezet die de zitting, het tafelblad
of het consoleblad vormt. De bovenkant van het
onderstel heeft uitstekende punten en in de zitting,
het tafelblad en het consoleblad zitten vier gaten.
Doordat de uitstekende punten van het onderstel
precies in deze gaten vallen worden de zitting, het

Figuur 43
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tafelblad en het consoleblad op hun plaats gehouden
en wordt daarnaast gelijk het onderstel gestabiliseerd.
Er is ervoor gekozen om de zitting, het tafelblad en
het consoleblad een zeshoekvorm te geven, zodat
ze aansluiten bij de huisstijl van ProtoSpace en
een geheel vormen met de achterwand die ook uit
zeshoeken bestaat. Het meubilair heeft net als in de
andere twee concepten hoekige vormen. Bovendien
zijn er nog vormen uit de platen gehaald, zodat de
meubelen lichter zijn en er interessanter uitzien dan
wanneer er een massieve plaat wordt gebruikt.
De kruk zal in het onderstel nog twee inkepingen
hebben, waardoor een voetsteun aan de kruk
bevestigd kan worden. Hiervoor worden van twee

4.5.2 Achterwand
kanten een plaatje om de kruk geschoven en worden
beide platen met houten schuifjes vastgezet (zie
figuur 44).

Figuur 44
Omdat de er in de console spullen opgeborgen
moeten kunnen worden en er een laptop in moet
kunnen staan is de opbouw van de console anders
dan van de kruk en de tafel (zie figuur 45), zodat er
twee planken ingezet kunnen worden.

Figuur 45
Om ervoor te zorgen dat de spullen in de console
blijven liggen en niet zichtbaar zijn wordt de console
met textiel dichtgemaakt. Dit zal met klittenband
aan de uiteinden van de houten planken worden
bevestigd.

De achterwand bestaat dus uit zeshoekige platen die
aan elkaar hangen. Deze zeshoekige platen kunnen
los worden meegenomen en op de beurs aan elkaar
worden bevestigd. In alle hoeken van de plaat zitten
gaten, waardoor haken gestoken kunnen worden om
de platen aan elkaar te koppelen. De bovenste platen
worden met grotere haken aan de wand van de stand
gehangen.
Er is gekozen voor een patroon van regelmatige
zeshoeken, in plaats van een patroon van allerlei
verschillende onregelmatige zeshoeken. Een patroon
van onregelmatige zeshoeken is misschien wel
visueel aantrekkelijker, omdat het een spannender
beeld geeft, maar de zeshoeken moeten dan altijd op
dezelfde manier aan elkaar gekoppeld worden. Dit
kost meer tijd in het opbouwen van de achterwand,
omdat elke zeshoek maar op een specifieke plek
geplaatst kan worden. Bij een patroon van regelmatige
zeshoeken passen alle zeshoeken aan elkaar, wat het
opbouwen van de achterwand gemakkelijker maakt.
Op de platen kunnen het ProtoSpace logo en
verschillende teksten worden weergegeven. Deze
informatie wordt in de platen gegraveerd. Om te
laten zien dat er met de lasersnijder verschillende
materialen bewerkt kunnen worden, zullen er niet
alleen houten platen maar ook acryl platen in de
achterwand worden toegepast. Deze acrylplaten
brengen zo ook meteen kleur in de achterwand.
Omdat de achterwand dus uit losse platen bestaat
is het ook mogelijk om te variëren met de platen, en
dus ook de informatie, die meegenomen worden naar
een beurs. Zo kan de informatie die ProtoSpace op
de beurs toont worden aangepast aan het karakter
van de beurs.
Om snel een onderscheid te kunnen maken tussen
de platen waar informatie op staat en de kale platen
is ervoor gekozen om alle informatie op gekleurde
acrylplaten te zetten en de houten platen leeg te
laten. Zo is het, zowel voor de medewerkers van
ProtoSpace als voor de beursbezoekers, duidelijk
waar de informatie te vinden is en zo kunnen de
medewerkers van ProtoSpace snel de informatie
selecteren die ze op een bepaalde beurs willen tonen.
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Figuur 46

Figuur 47

4.5.3 Model
De achterwand bestaat dus uit houten platen en acryl
platen. De houten platen zullen niet gekleurd worden,
hier is dus de houtkleur nog zichtbaar. De acrylplaten
zullen de kleuren krijgen die in het gebouw van
ProtoSpace te vinden zijn. De zeshoekige platen van
de zitting, het tafelblad en het consoleblad van het
standmeubilair zullen ook in deze kleuren worden
geverfd. Zo zijn er door de hele stand gekleurde
zeshoeken zichtbaar. De rest van het standmeubilair
zal niet gekleurd worden, hier is dus net als in de
houten platen van de achterwand de houtkleur
zichtbaar. Ook wordt er voor de console voor een
houtkleurige textiel gekozen, zodat echt alleen de
zeshoeken felgekleurd zijn.
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Net als van de eerste twee concepten is ook van dit
concept een model gemaakt (zie figuur 46 en 47). Het
model kan gemakkelijk in elkaar worden gezet en is
weer uit elkaar te halen om als plat pakket planken te
vervoeren. Voor hogere objecten, zoals de console,
zal dit waarschijnlijk echter moeilijker gaan. Voor een
kruk zijn al vijf planken en twee bevestigingsstukken
nodig. Dit is lastig bij het vervoeren en het in elkaar
zetten van de kruk kost hierdoor in verhouding met
de andere concepten relatief veel tijd. Ook blijkt dat
het model wiebelt. Dit zou bij verdere uitwerking
waarschijnlijk verbetert kunnen worden door de
planken minder speling te geven bij het in elkaar
schuiven en door de onderkant van de kruk aan te
passen. De onderkant bestaat nu namelijk uit twee
planken die een kruis vormen. Beter zou zijn om
ervoor te zorgen dat het midden van deze planken
de grond niet raken zodat er vier poten ontstaan en
het model steviger staat. Verder is de zeshoekvorm in
de zitting goed herkenbaar, waardoor de vormgeving
aansluit bij de huisstijl van ProtoSpace.

4.5.4 Voor- en nadelen
Voordelen van het meubilair van het derde concept
zijn dat de vormgeving met de zeshoek goed aansluit
bij ProtoSpace en dat het model helemaal bij
ProtoSpace is te maken, er hoeven geen onderdelen
worden ingekocht. Ook is het ontwerp heel plat te
maken en daardoor gemakkelijk mee te nemen per
auto. Vanwege de losse onderdelen is het vervoeren
buiten de auto echter iets lastiger en duurt ook het
op zetten iets langer dan bij het tweede concept.
Een ander nadeel is dat het opzetten van de kruk
gemakkelijk door een persoon uitgevoerd kan worden,
maar omdat de console en tafel hoger zijn zal het
opzetten hiervan moeilijker zijn. Verder is een nadeel
dat het ontwerp niet stabiel staat.
Een voordeel van de achterwand van zeshoekige
platen is dat het goed mogelijk is om er informatie
op weer te geven. Doordat het aantal te gebruiken
zeshoeken per beurs bepaald kan worden is het
systeem modulair en ook kan er per beurs worden
uitgekozen welke teksten er getoond worden. De
zeshoek uit het ProtoSpace logo komt bovendien
letterlijk terug in de achterwand en valt door het gebruik
van enkele gekleurde acrylplaten tussen de houten
platen goed op. Een nadeel is dat de achterwand uit
veel onderdelen bestaat en daardoor iets lastiger te
vervoeren is buiten de auto en waardoor het relatief
lang duurt om de wand op te bouwen.
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4.6 Conceptkeuze

Tijdens de conceptkeuze kwam naar voren dat de
medewerkers van ProtoSpace graag toch duidelijker
de elementen van de huisstijl van ProtoSpace
terug wilden zien in de ontwerpen en niet alleen
een vormgeving wilden die aansluit bij de collage.
Hiermee is daarom ook rekening gehouden in de
conceptkeuze.

is de toetsing voor het standmeubilair weergegeven.
Aan elke eis is per concept een waarde toegekend
om aan te geven in hoeverre het concept hieraan
voldoet, met 5 zijnde heel goed en 1 zijnde heel
slecht. Hieruit blijkt dat het tweede concept het beste
aansluit bij het programma van eisen. Deze had 37
punten tegenover 28 en 34 punten van de andere
concepten. Het tweede concept was het meubilair dat
inklapbaar is door de zijkanten naar binnen te vouwen
en de zitting omhoog. In vergelijking met de andere
concepten scoort dit concept zeer goed op de punten
gemakkelijk op en af te bouwen en gemakkelijk te
vervoeren. Het concept sluit in verhouding echter
slechter aan bij de huisstijl van ProtoSpace. Dit is dus
nog een belangrijk punt om aandacht aan te besteden
bij de conceptuitwerking.

In de vorige paragrafen zijn de concepten beschreven.
De eigenschappen van deze concepten en hun voor
en nadelen zijn vervolgens gebruikt om de concepten
te toetsen aan het programma van eisen. In figuur 48

Ook de concepten voor de achterwand zijn aan het
programma van eisen getoetst en hier bleek het
derde concept het beste aan te sluiten (figuur 49).
Dit concept had 34 punten, terwijl het eerste een

Bij het kiezen van een concept om verder uit te werken
is er afzonderlijk gekeken naar een concept voor de
console, de tafel en de kruk en een concept voor de
achterwand, zodat van beiden de beste optie gekozen
kon worden. De keuze voor de concepten is gemaakt
in overleg met de medewerkers van ProtoSpace en
aan de hand van toetsing van de concepten aan het
programma van eisen.

Toetsing van concepten voor meubilair aan PvE
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Eis

C1

C2

C3

De beursstand moet aansluiten bij de huisstijl van ProtoSpace

2

3

4

De beursstand moet gemakkelijk op en af te bouwen zijn

2

5

4

De beursstand moet modulair zijn

3

3

3

De beursstand moet op meerdere beurzen gebruikt kunnen worden

4

4

4

De onderdelen van de beursstand moeten in een auto te vervoeren zijn

3

5

5

De onderdelen van de stand moeten buiten de auto gemakkelijk te vervoeren zijn

3

5

3

De onderdelen van de beursstand moeten te maken zijn bij ProtoSpace

4

4

5

De onderdelen van de beursstand moeten stabiel staan

4

4

2

De onderdelen van de beursstand mogen de gebruikers en de kleding van gebruikers
niet beschadigen

3

4

4

Totaal

28

37

34

Figuur 48

Figuur 50
tweede concept 29 en 31 punten kregen. Het derde
concept bestond uit een achterwand van zeshoekige
platen. Het concept scoort in vergelijking met de
andere concepten vooral hoog op de aansluiting bij
de huisstijl van ProtoSpace, modulariteit en het op
meerdere beurzen inzetbaar zijn. Zwakkere punten in
vergelijking met de andere concepten zijn het op en
afbouwen van de wand en het vervoeren buiten de
auto, vanwege veel losse onderdelen.

Er zal dus uiteindelijk verder worden gegaan met het
inklapbare standmeubilair uit het tweede concept en
de achterwand die uit zeshoeken wordt opgebouwd
uit het derde concept. Figuur 50 geeft een visualisatie
van deze combinatie, welke in het volgende hoofdstuk
verder uitgewerkt zal worden.

Toetsing van concepten voor de achterwand aan PvE
Eis

C1

C2

C3

De beursstand moet snel een indruk geven van wat ProtoSpace doet

2

4

4

De beursstand moet aansluiten bij de huisstijl van ProtoSpace

4

4

5

De beursstand moet gemakkelijk op en af te bouwen zijn

3

4

3

De beursstand moet modulair zijn

4

3

5

De beursstand moet op meerdere beurzen gebruikt kunnen worden

4

4

5

De onderdelen van de beursstand moeten in een auto te vervoeren zijn

5

5

5

De onderdelen van de stand moeten buiten de auto gemakkelijk te vervoeren zijn

3

4

3

De onderdelen van de beursstand moeten te maken zijn bij ProtoSpace

4

3

4

Totaal

29

31

34

Figuur 49

49

50

5 Conceptuitwerking
5.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk zijn er drie concepten ontwikkeld die invulling geven aan de
eisen van ProtoSpace aan de beursstand. Voor het realiseren van de console, de
kruk en de tafel is er gekozen voor het concept dat inklapbaar is door de zijkanten
naar binnen en de zitting omhoog te vouwen, omdat dit concept snel en door een
persoon op te zetten is, heel compact te vervoeren is en geen losse onderdelen
heeft. Voor de achterwand is de keuze gevallen op het concept van zeshoeken die
aan elkaar hangen, vanwege de grote flexibiliteit bij het inrichten van de beursstand
en de goede aansluiting bij de huisstijl van ProtoSpace die dit concept biedt.
In dit hoofdstuk zal het gekozen concept verder uitgewerkt worden. Hiervoor
zal er, zoals besproken nog goed gekeken worden naar de vormgeving om een
goede aansluiting bij de huisstijl van ProtoSpace te realiseren. Verder zullen er
verschillende alternatieven bekeken worden voor constructieve elementen en
zullen een aantal onderdelen worden aangepast om het ontwerp te verbeteren. Ten
slotte wordt er aandacht besteed aan de afmetingen, kosten en de productie van
het ontwerp.
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5.2 Standmeubilair
5.2.1 Scharnieren
Voor de scharnierende functie van de console, de
tafel en de kruk is in het model textiel gebruikt. Voor
de uitwerking van het concept zal er nu gekeken
worden of er nog meer mogelijkheden zijn voor het
verwezenlijken van de scharnierende functie en welke
mogelijkheid het beste toepasbaar is op de console,
de tafel en de kruk voor ProtoSpace.

De planken die voor het ontwerp gebruikt worden
zijn bovendien vrij dun, waardoor de schroeven of
spijkers die gebruikt worden voor het bevestigen van
het scharnier maar heel klein kunnen zijn en dus niet
veel grip hebben in het hout. Om dit te voorkomen
zou het scharnier ook nog op de kopse kant van de
planken bevestigd kunnen worden (figuur 53).

Voor het maken van het scharnier is nu een stevige
textiel gebruikt (zie figuur 51).

Figuur 53
Figuur 51
In plaats van textiel zouden hiervoor ook andere
materialen gebruikt kunnen worden. Zo is ook leer is
een sterk en flexibel materiaal en zou dus een optie
kunnen zijn. De voordelen van deze optie is dat ze
een stevige verbinding vormen en dat het ontwerp
zo zeer plat ingeklapt kan worden. Nadelen zijn
echter dat het lijmen van het materiaal aan het hout
een tijdrovend proces is en dat de materialen lastig
te vervangen zijn mocht er iets stuk gaan, omdat ze
een vaste verbinding vormen. In het model waarin al
textiel is toegepast was dit ook op de kopse kant van
het hout geplakt. Wanneer deze optie gekozen wordt
kan er echter toch beter voor gekozen worden om
een baan textiel over de buitenkant van het hout te
plakken, omdat de kans groot is dat het textiel aan de
kopse kant snel loslaat.
Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon een
metalen scharnier te gebruiken. Het voordeel hiervan
dat het scharnier sterk is en een stevige verbinding
vormt tussen de planken. In eerste instantie was
hier niet voor gekozen omdat het scharnier dan aan
de buitenkant van de planken zou moeten worden
bevestigd op de planken die bij het inklappen naar
binnen buigen. Het scharnier is daardoor erg in het
zicht (zie figuur 52).
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Figuur 52

Het scharnier is dan nog maar voor een klein deel
in het zicht, waardoor het minder storend is voor het
uiterlijk van de stand. Het is echter zeer lastig om de
scharnieren goed op de kopse kant te bevestigen, dit
is daarom geen reeële optie. Verder zijn scharnieren
een relatief dure optie.
In plaats van het lijmen van textiel aan het hout is het
ook mogelijk om tape op het hout te plakken. Tape
gebruiken is minder werk dat het op maat knippen en
lijmen van textiel en het is goedkoper. Het is verder
in allerlei kleuren verkrijgbaar zodat er met kleur voor
gezorgd kan worden dat het past bij ProtoSpace.
Ook heeft het een soort doe-het-zelf uitstraling, wat
aansluit bij de gedachte van ProtoSpace dat mensen
zelf prototypes kunnen maken. Om te zien hoe goed
het scharnier van tape werkt is dit uitgeprobeerd met
duct tape. Het duct tape is sterk en vormt op zich een
stevige verbinding (zie figuur 54).

Figuur 54
Het duct tape blijft echter niet goed zitten op de
kopse kant van het hout en zal dus aan de buitenkant
van de planken geplakt moeten worden en in het
ontwerp worden verwerkt. Wanneer gekeken wordt
naar de wens dat andere mensen het ontwerp ook
kunnen maken is duct tape een goede optie, veel
mensen hebben al duct tape in huis en mensen die
het niet hebben kunnen er gemakkelijk aan komen.
Bovendien is het relatief goedkoop.

Het is ook mogelijk om van hout een scharnier te
maken, door het hout op verschillende plekken in te
snijden (zie figuur 55).

Figuur 58

Figuur 55
Het hout kan hierdoor buigen en dus ook als scharnier
dienen. Dit zorgt voor een mooie uitstraling omdat er
geen andere materialen dan hout toegepast hoeven
worden. Het hout kan hiermee in een hoek van 180
graden gebogen worden, een groot nadeel is echter
dat de planken met een wooden hinge niet helemaal
plat geklapt kunnen worden. De kruk, de tafel en
de console zullen hierdoor dus minder plat kunnen
worden ingeklapt. Bovendien zou het scharnier kunnen
breken wanneer de verschillende standonderdelen
op elkaar gestapeld worden voor het vervoeren. Door
het gewicht van de andere onderdelen zou er dan
teveel kracht op kunnen komen te staan, waardoor het
scharnier wel platgedrukt wordt en breekt. Wanneer
er voor dit scharnier gekozen zou worden, zal er dus
nog voor gezorgd moeten worden dat de platen op
een bepaalde afstand van elkaar blijven zodat het
scharnier niet breekt.
Ook een optie is om een veter te gebruiken om de
planken scharnierend aan elkaar te verbinden. Er zijn
verschillende manieren uitgeprobeerd om een veter
te gebruiken als scharnier (zie figuur 56, 57 en 58).

De manier waarbij de veter tussen de planken door
geregen is bleek het meest geschikt te zijn. Er
ontstaat hierbij wel een smalle kier tussen de planken,
maar de planken kunnen helemaal worden ingeklapt.
De verbinding is bovendien zowel in ingeklapte als
uitgeklapte toestand redelijk stevig. Verder buigt
de veter bij deze optie over de planken bij het inen uitklappen in plaats van dat de planken over de
veter hoeven te schuiven zoals bij de andere opties.
Omdat er nu dus geen schuifweerstand is gaat het
in- en uitklappen ook soepeler. Wanneer er een veter
gebruikt zou worden is deze ook aan de buitenkant
van het ontwerp zichtbaar. Een veter heeft echter een
meer decoratieve dan functionele uitstraling en zal de
aanblik van het ontwerp dus niet ontsieren. Verder is
het nog de vraag of het lukt om de veter ook over zo’n
grote afstand als de zijkant van de kruk of console
strak genoeg te trekken en of het tocht niet een beetje
gaat wiebelen.
Een andere mogelijkheid waar naar gekeken is, is
het gebruik van tie wraps voor het maken van een
scharnier. Hiervoor zijn er twee planken verbonden
met een aantal tie wraps (figuur 59).

Figuur 59
Figuur 56

Figuur 57

De planken kunnen op deze manier helemaal plat
worden ingeklapt, maar alleen aan de kant waar geen
sluitingen zitten. Dit betekent dat op sommige plekken
in de kruk, tafel of console de sluitingen van de tie
wraps aan de buitenkant geplaatst moeten worden.
Dit ziet er echter niet mooi uit. Verder kan het zo zijn
dat de planken over elkaar heen schuiven wanneer
de planken ingeklapt zijn en weer worden uitgeklapt.
Om dit te voorkomen zijn de tie wraps vervolgens zo
vastgezet dat ze tussen de planken door gaan (figuur
53

Figuur 60
60). Het probleem dat de planken over elkaar heen
schuiven is nu verholpen. Bovendien is de verbinding
stevig en wiebelt hij niet doordat de tie wraps vrij stug
zijn. De stugheid zorgt er echter ook voor dat de kruk
bij het inklappen niet helemaal plat kan. Voordelen
van het gebruik van tie wraps is wel dat het goedkoop
is en wanneer er een tie wrap kapot gaat kan hij
gemakkelijk en snel worden vervangen.
De opties die het meest geschikt lijken zijn het gebruik
van een stevige textiel, duct tape en het gebruik van
metalen scharnieren. Een wooden hinge kan niet plat
worden opgevouwen en zou kunnen breken, een
scharnier van tie wraps kan ook niet helemaal plat
worden gevouwen en bij het gebruik van een veter
zou de kruk minder stabiel kunnen zijn. Een stevige
textiel, metalen scharnieren en duct tape hebben
allemaal als voordeel dat ze erg plat opgevouwen
kunnen worden, stevig zijn en niet snel zullen breken.
Een stevig en flexibel materiaal kost echter veel tijd
om te verwerken en is lastig te vervangen. Metalen
scharnieren zijn relatief duur en lastig te bevestigen
op de dunne planken en niet mooi in het beeld.
Duct tape is goedkoep, gemakkelijk verkrijgbaar en
snel aan te brengen, daarom wordt er voor deze
bevestigingsmethode gekozen.
Zoals gezegt moet het duct tape aan de buitenkant
worden geplakt om goed te blijven zitten, het moet
daarom wel bewust opgenomen worden in het
ontwerp. Er zijn verschillende mogelijkheden bekeken
van hoe het duct tape aan de buitenkant in het ontwerp
kan worden toegepast, deze zijn te zien in figuur 61.
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Figuur 61
Het gebruik van meerdere banen en meerdere
kleuren duct tape leidt erg af van de vormgeving van
de console, de tafel of de kruk zelf. Daarom is er
uiteindelijk voor gekozen om maar een baan duct tape
op het ontwerp aan te brengen. Deze komt echter niet
alleen op de twee zijkanten waar het noodzakelijk is
om de planken aan elkaar te verbinden maar loopt aan
de bovenkant door over de zitting. Hierdoor vormt het
meer een geheel met het ontwerp en ziet het er niet
uit als twee losse stukjes tape. Verder wordt ervoor
gekozen om een gekleurde tape te gebruiken, zodat
duidelijker wordt dat het tape onderdeel is van het
meubel en niet zomaar een stuk tape. Omdat groen
de hoofdkleur is van de huisstijl van ProtoSpace zal
er ook groen tape gebruikt worden.

5.2.2 Vormgeving
De vormgeving van het gekozen concept sluit nog
niet aan bij de huisstijl van ProtoSpace. Daarom is er
gekeken naar mogelijkheden om het standmeubilair
beter bij ProtoSpace te laten passen. Hiervoor zijn
verschillende manieren bedacht, die ook meteen zijn
getest door het maken van een kartonmodel van de
kruk.

ontstaat dan een van de hoeken van een zeshoek
(zie figuur 63).

Er zijn modellen gemaakt van een kruk waarbij de
zitting zeshoekig is, zoals figuur 62.

Figuur 63
De zitting wordt hierbij rechthoekig, omdat de zijkanten
nu langer zijn dan de voorkant en de achterkant en
de kruk anders dus niet meer kan inklappen. Dat de
ontstane hoek een deel kan vormen van een zeshoek
is echter bij het zien van de kruk niet meteen duidelijk
en voegt daardoor ook niet zoveel toe aan de kruk.
Figuur 62
De poten van de kruk bestaan hierbij dan niet uit
vier maar uit zes delen. Door de zeshoek vorm
sluit deze mogelijkheid goed aan bij de huisstijl van
ProtoSpace, waar ook een zeshoek in verwerkt is.
Omdat de zijkanten nu elk twee keer zo groot zijn
als de voorkant en de achterkant is het niet meer
mogelijk om de zijkanten naar binnen in te klappen.
Bij het vervoeren zullen de zijkanten dus naar buiten
geklapt moeten worden, waardoor de kruk wel platter
maar ook breder wordt. Hierdoor is hij moeilijker te
hanteren. Verder zien de zeshoekige krukken er vrij
standaard uit en hebben ze niet zo’n spannende vorm.
Ook is er een model gemaakt waarbij de zijkanten van
de kruk die bij het inklappen naar binnen klappen in
de uitgeklapte toestand ook al een beetje naar binnen
staan. Hierbij vormt de hoek die er naar binnen

Een mogelijkheid zou ook nog kunnen zijn om de
vormen niet uit het midden van de platen van de
poten te halen, maar juist uit de zijkanten (figuur 64).

Figuur 64
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De zeshoeken zijn hierdoor echter niet goed als
zeshoeken herkenbaar en lijken vervormd. De
ProtoSpace zeshoek komt daardoor niet goed over.
Ten slotte is er ook de optie om dezelfde vierkante
basis te houden als in het concept en er met de
vormen die eruit gehaald worden voor te zorgen
dat het meubilair beter aansluit bij ProtoSpace.
Uiteindelijk is er voor deze optie gekozen. Op deze
manier kunnen de onderdelen van de stand namelijk
compact worden ingeklapt en zijn de zeshoeken
die erin verwerkt worden ook goed als zeshoeken
zichtbaar.
Nadat er besloten is om de vierkante basis te gebruiken
en hier vormen uit te halen zijn er verschillende
ontwerpen gemaakt waarin de huisstijl van
ProtoSpace beter in is verwerkt. Zo zijn er ontwerpen
gemaakt waarin de zeshoek van ProtoSpace op de
kruk terugkomt tussen een aantal andere hoekige
vormen (zie figuur 65).

Figuur 66
In de kruk in figuur 67 is vervolgens alleen de rand
van de zeshoek weergegeven in plaats van de hele
zeshoek en is er extra tekst op de kruk te geplaatst.

Figuur 67
Figuur 65
Dit levert een interessante vormgeving op. De
zeshoeken worden alleen zo in de rest van de
vormen opgenomen dat het niet meer duidelijk is dat
het om de zeshoeken gaat. Daarom is er vervolgens
voor gekozen om de zeshoeken wel terug te laten
komen, maar zonder alle vormen eromheen. In plaats
daarvan wordt ook het lettertype van ProtoSpace
gebruikt om meer vormen in de kruk te hebben en
de huisstijl terug te laten komen. De kruk waarin alle
zijden hetzelfde zijn en waarin het woord ProtoSpace
in verticale richting is geschreven ziet er echter nog al
saai en statisch uit (figuur 66).
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Op deze manier kan ook de kruk worden gebruikt om
informatie op weer te geven. De vorm is hierdoor al
wel iets spannender, omdat er meer te zien is. De
zijden zijn echter allemaal nog redelijk hetzelfde.
Bovendien kan de extra informatie ervoor zorgen dat
er op zoveel plaatsen informatie te vinden is dat de
beursbezoeker niet meer weet waar hij moet kijken en
wat er belangrijk is en wat niet.
Een andere manier waarop geprobeerd is om de
vormgeving spannender te maken is door het woord
ProtoSpace scheef te plaatsen en af te snijden. Ook
lopen de zeshoeken bij deze kruk door in te zijkanten,
waardoor de kruk meer een geheel wordt (figuur 68).

Daarom is er besloten om het woord ProtoSpace in
zijn geheel op een van de zijkanten te plaatsen en
bovendien de zeshoek iets te verschuiven, zodat de
duct tape baan die over het ontwerp komt te lopen
niet onderbroken wordt door gaten of letters (zie
figuur 70).

Figuur 68
De vormgeving is hierdoor een stuk spannender en
dynamischer. De gaten van de zeshoekvormen die
eruit zijn gehaald, zien er echter nog steeds een beetje
saai uit. Ook is het voor mensen die ProtoSpace niet
kennen onduidelijk wat de naam van het bedrijf nou
precies is, omdat het woord dus is afgesneden.
In het volgende ontwerp is de zeshoek die doorloopt
over de zijden daarom gehouden, maar deze keer
wordt hij gevormd door een aantal hoekige vormen
(figuur 69).
Figuur 70

Figuur 69
Dit levert een zowel dynamisch als interessant beeld
op. Ook de scheve tekst is gehouden, nu staat echter
op de ene zijde Proto en op de andere zijde Space,
zodat in totaal wel de hele naam wordt weergegeven.
Toch kan dit nog verwarring opleveren bij mensen als
ze maar de helft van het woord ProtoSpace lezen.
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5.2.3 Kruk

5.2.4 Console

De barkrukken in de beursstand zullen precies de
vormgeving krijgen die in voorgaande paragraaf is
besproken, waarbij de vormen uit het hout gesneden
worden.

De console voor in de beursstand moet niet alleen
plaats bieden voor spullen die erop gezet worden
maar er moeten ook spullen in opgeborgen kunnen
worden. Om deze functie te verwezelijken worden er
twee deuren in de achterkant van de console gemaakt
en zullen er planken in de console geschoven kunnen
worden (zie figuur 71 en 72).

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk leek het
verder naar aanleiding van het model een goed
idee om handvaten in de zitting aan te brengen,
zodat de gebruiker intuïtief de neiging heeft om de
kruk bij de handvaten op te pakken, waardoor de
kruk automatisch zal inklappen en de gebruiker zich
niet zal bezeren. Daarom is er besloten om gaten te
maken in de zitting. Deze gaten zullen beide de vorm
hebben van een halve zeshoek, zodat ze samen een
hele zeshoek suggereren, wat aansluit bij de huisstijl
van ProtoSpace.
Voor de console en de tafel is de vormgeving
aangepast omdat deze onderdelen een andere
functie hebben. Dit zal in de volgende twee paragrafen
worden besproken.

Figuur 72

Figuur 71
De console krijgt uiteindelijk twee planken en twee
deuren om spullen te bewaren in plaats van een,
zoals in eerste instantie bij het concept beschreven
was. Hierdoor kunnen er meer spullen in de console
geplaatst en is de console stabieler doordat er in het
58

midden van de achterkant nu ook een plank geplaatst
kan worden die de zijkanten met elkaar verbindt.
In totaal worden er drie planken in de console
geschoven. De onderste twee planken zijn bedoeld
voor de spullen die in de console worden opgeborgen.
De bovenste plank steekt uit ten opzichte van de
console en is bedoeld voor een laptop.
De planken steken aan de voorkant iets door de plank
heen en steken ook aan de achterkant iets uit, zodat
ze op de planken van de voor- en achterkant van
de console steunen. Om de planken nog wat extra
steun te geven schuiven ze ook tot een kwart deel in
de zijkant. De planken kunnen zo niet meer omhoog
of omlaag bewegen, maar ze kunnen nog wel naar
achteren schuiven wanneer iemand bijvoorbeeld
tegen de console aanstoot. Om de planken ook in
deze richting vast te zetten worden ze vastgezet met
pinnen. De pinnen worden net achter de plank van de
achterkant geplaatst en zorgen ervoor dat de plank
niet meer uit de console kan schuiven. Tegelijkertijd
zorgen ze ervoor dat de deuren van de console niet
verder naar binnen klappen en dus mooi evenwijdig
met de achterkant van de console blijven.
Om ervoor te zorgen dat de deuren dicht blijven zitten
zullen er magneten geplaatst worden aan de bovenen onderkant van beide deuren en de planken van de
achterkant die hieraan grenzen. De magneten worden
zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van
de deur geplaatst, om te voorkomen dat de deuren
scheef belast worden bij het opentrekken van de
deuren. Verder worden de magneten dus aan de
achterkant van de console geplaatst, en niet aan de
zijkanten, omdat de magneten op deze manier ook
bij het vervoeren hun werk kunnen blijven doen. Dit
voorkomt dat de deuren gaan klapperen tijdens het
vervoeren van de console. Wanneer de magneten
met de zijkant verbonden zouden zijn, zou deze
verbinding verbroken worden wanneer de console
wordt ingeklapt.
Omdat er in de console spullen opgeborgen moeten
worden en er planken in gestoken worden kan de
console niet dezelfde vormgeving krijgen als de kruk.
Om een vormgeving te realiseren die aansluit bij die
van de kruk maar wel dicht is, zodat de spullen in de
console niet zichtbaar zijn en er niet uit kunnen vallen,
zijn er verschillende mogelijkheden.
Ten eerste kan er, zoals in de conceptfase bedacht
was, textiel achter geplaatst worden. Dit is licht en
zorgt ervoor dat er geen spullen uit de console kunnen
vallen. Wanneer er echter spullen tegen het textiel
aan liggen zal dit waarschijnlijk aan de buitenkant
zichtbaar zijn doordat het textiel meevormt. Een
andere mogelijkheid is om de gaten in de console op
te vullen met acryl. De vormen die uit het hout gehaald
worden kunnen dan ook uit acryl worden gesneden en

deze stukken worden, eventueel met lijm, in de gaten
uit het hout geplaatst. Door de combinatie van de
materialen zal dit een mooie uitstraling geven, acryl
is echter een vrij duur materiaal waardoor deze optie
ook niet ideaal is. Het is ook mogelijk om de vormen
niet uit te snijden maar op het hout te verven of de
vormen met de vinylsnijder uit vinyl te snijden en op
het hout te plakken. Deze opties zijn beiden relatief
goedkoop en sluiten de console goed af. Wanneer
de vinylsnijder gebruikt wordt, laat dit gelijk zien wat
dit apparaat onder andere kan, waardoor mensen
een beter beeld krijgen van de mogelijkheden bij
ProtoSpace. Daarom zal er voor deze laatste optie
gekozen worden.
Voor de kleuren van het vinyl van de zeshoek zijn
logische opties om groen vinyl te gebruiken, omdat
dit de belangrijkste kleur is van de huisstijl van
ProtoSpace of om groen in combinatie met andere
kleuren te gebruiken zoals kenmerkend is voor het
ProtoSpace lab. Er wordt gekozen voor deze laatste
optie, omdat dit beter aansluit bij de achterwand,
waarin ook verschillende kleuren gebruikt worden
en omdat het zorgt voor een aantrekkelijker en
opvallender geheel. Wanneer er alleen houtkleur en
groen in de stand gebruikt zou worden zou dit saai
kunnen zijn. Voor de tekst ProtoSpace die uit het
vinyl gesneden wordt is er gekozen voor zwart vinyl,
dit heeft namelijk een groot contrast met het hout,
waardoor het goed leesbaar is. In figuur 73 is de
vormgeving van de console te zien.

Figuur 73
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5.2.5 Tafel
De statafel zal gevormd worden uit een onderstel een
een tafelblad. Omdat het onderstel van het tafelblad
ongeveer dezelfde afmetingen zou krijgen als de
console is er besloten om geen apart onderstel te
ontwerpen voor het tafelblad, maar het tafelblad
en de console zo aan te passen dat het tafelblad
op de console bevestigd kan worden. Dit maakt de
beursstand extra flexibel omdat de console dan als
console en als tafel ingezet kan worden. Ook kan er op
deze manier bijvoorbeeld voor worden gekozen om de
consoles op de beurs alleen als consoles te gebruiken
en kunnen ze bijvoorbeeld in het ProtoSpace lab als
extra tafels gebruikt worden bij een borrel, zonder dat
hiervoor heel veel extra onderdelen voor nodig zijn
die de helft van de tijd niet gebruikt worden.

aan de voorkant en de achterkant een gat geboord
waar het slot invalt wanneer het op slot is. Het blokje
tussen het slot en het tafelblad zorgt ervoor dat het
slot iets lager gepositioneerd wordt. Hierdoor valt het
gat dat in de console geboord moet worden niet op de
rand, maar net iets eronder waardoor het steviger is.
Om de console helemaal geschikt te maken als
onderstel van de tafel wordt er ten slotte in plaats van
de lange plank voor de laptop een plank in geplaatst
die gelijk is aan de onderste twee planken en dus niet
uitsteekt ten opzichte van de achterkant. Hierdoor
kunnen er nog wel spullen in de console worden
gelegd, maar steekt er geen plank uit ten opzichte
van het tafelblad (zie figuur 75).

In de conceptfase was in eerste instantie bedacht
dat het tafelblad een vierkante vorm op de onderkant
bevestigd had die in het onderstel zou vallen. Omdat
het tafelblad een vrij groot oppervlak heeft zal er echter
op gelet moeten worden dat het tafelblad niet teveel
doorbuigt. Daarom is er in plaats van een vierkant die
in het onderstel valt, gekozen voor een verstevigende
rand aan de onderkant, die over het onderstel valt.
Het tafelblad is zo steviger en fixeert tegelijkertijd het
tafelblad in het horizontale vlak.
Het tafelblad kan nu echter nog wel kantelen wanneer
er bijvoorbeeld iemand aan een kant op leunt. Het
blad zal daarom met twee sloten aan de console
worden vastgezet (zie figuur 74).

Figuur 75

Figuur 74
Deze sloten worden op een blokje aan de onderkant
van het tafelblad gemonteerd en in de console wordt
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Het tafelblad vormt nu een groot houten vlak in de
stand. Om dit vlak wat interessanter te maken en
beter te laten aansluiten bij de rest van de stand is
er besloten om ook hierop met vinyl een deel van de
zeshoek van ProtoSpace te laten terugkomen. Net als
op de console zullen er verschillende kleuren hoekige
vormen op het tafelblad worden geplakt, die samen
een deel van een zeshoek vormen.

5.3 Achterwand
5.3.1 Vormgeving

5.3.2 Bevestiging

De achterwand zal dus bestaan uit zeshoekige
platen die aan elkaar worden gehangen. Deze zullen
gemaakt worden van hout en van acryl. Er is ook
overwogen om zeshoeken te maken waar andere
materialen opgespannen zijn, zoals textiel of leer,
om te laten zien dat er ook andere materialen met
de lasersnijder bewerkt kunnen worden. Uiteindelijk
is hier echter niet voor gekozen, omdat het door alle
verschillende structuren dan een te druk geheel zou
worden. Wel wordt er gekozen voor zowel hout als
acryl, omdat dit de twee meest gebruikte materialen
zijn voor de lasersnijder.

Voor het aan elkaar bevestigen van de zeshoekige
platen van de achterwand zijn er verschillende opties.
De platen moeten als losse onderdelen meegenomen
kunnen worden, het is daarom van belang dat de
verbinding tussen de platen losneembaar is.

Naast complete zeshoeken van hout en acryl zullen
er ook houten zeshoeken zijn waar hoekige vormen
uitgehaald worden, zoals ook met de kruk gebeurt
(zie figuur 76).

Een van de mogelijkheden is het gebruik van metalen
haakjes die in de platen kunnen worden geschroefd.
Omdat er echter dunne platen gebruikt worden
bestaat de kans dat het houten platen splijten of de
acrylplaten breken. Bovendien hebben de platen
hierdoor uitsteeksels bij het vervoeren. Daarom wordt
ervoor gekozen om gaten in de zes hoeken van de
platen te maken en daar haakjes aan te hangen.
Hierbij kan er gekozen worden voor metalen ringen
die aan een kant open zijn. Deze kunnen dan door
de platen worden gehaald en worden gesloten. De
ringen moeten echter redelijk groot zijn en dan kunnen
de platen niet meer plat tegen de achterwand hangen
omdat de ringen ze ervanaf duwen. Bovendien kost
het tijd om alle ringen te sluiten. Een andere optie is
het gebruik van metalen S-vormige haken (figuur 77).

Figuur 76
Door de gehele stand is zo de zeshoek die uit hoekige
vormen is opgebouwd zichtbaar. De houten platen
van de achterwand zullen net als het standmeubilair
niet gekleurd worden. Er zal kleur in de achterwand
gebracht worden door voor de acryl zeshoeken
de kleuren te gebruiken van de kleurbanen in het
ProtoSpace lab. Dit zijn de kleuren die ook worden
gebruikt voor het vinyl op de console en op het
tafelblad. Zo vormt de stand een geheel.

Figuur 77

Figuur 78

Deze haken zijn sterk en de platen kunnen er snel
aan worden opgehangen. In plaats van metalen
haken is het ook mogelijk om houten haken of
kunststof haken te gebruiken. Het voordeel hiervan
is dat ze bij ProtoSpace gemaakt zouden kunnen
worden met de lasersnijder of de 3D-printer en zo
weer een voorbeeld vormen van wat er mogelijk is
bij ProtoSpace. Nadelen hiervan zijn echter dat de
haken redelijk dik moeten zijn, willen ze sterk genoeg
zijn om de platen van de achterwand te kunnen
dragen. De haken zouden daarom erg in het beeld
van de achterwand aanwezig zijn, waardoor de
haken erg af zouden leiden van de achterwand en het
zeshoeken patroon zouden verstoren (zie figuur 78).
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5.3.3 Weergave van informatie
Ook zou het veel tijd kosten om alle haken te maken.
Bovendien staat in de brandveiligheidsvoorschriften
dat kunststof bij hoge temperaturen niet mag gaan
druppelen of druipen. Dit gebeurt met het materiaal
dat wordt gebruikt voor 3d-printen wel. Daarom
zullen er metalen S-haken gebruikt worden voor
het bevestigen van de zeshoekige platen. Voor het
ophangen van de platen is het bovendien van belang
dat de platen in ieder geval aan de bovenste twee
gaten wordt opgehangen, zodat de platen recht
hangen. Dit betekent dat de platen uiteindelijk op
twee of op vier punten aan elkaar bevestigd zijn,
afhankelijk van of ze in het bovenaan, in het midden
of onderaan hangen.

Zoals besproken zullen er dus houten en acryl
zeshoeken gebruikt worden voor de achterwand, en
zal er alleen op de zeshoeken van acryl informatie
worden weergegeven om het geheel overzichtelijk te
houden. Voor het aanbrengen van de informatie op
de zeshoeken zijn verschillende opties.

Naast dat de zeshoekige platen van de achterwand
aan elkaar bevestigd moeten kunnen worden, moeten
ze op de beurs ook aan de aanwezige achterwand
kunnen worden bevestigd. Uit het vooronderzoek
is gebleken dat er in deze wanden niet geboord of
geschroefd mag worden. Ook mag er niets aan
geplakt worden dat plakresten achterlaat.

Een beter optie zou daarom zijn om de tekst te
graveren, hierdoor is er aan beide kanten van de
zeshoek een verschillende boodschap te plaatsen en
is de leesbaarheid niet afhankelijk van de omgeving.
Na het uitproberen van deze optie bleek echter dat
de tekst wel leesbaar was, maar niet een heel groot
contrast vormde op de zeshoeken. Aangezien de
informatie op een beurs snel en vanaf een redelijke
afstand goed leesbaar moet zijn valt deze optie ook
af.

Het ophangen van de zeshoeken met afneembaar
plakband is geen optie, omdat het materiaal daar te
zwaar voor is. Het gebruiken van zuignappen zou
wel een optie kunnen zijn. Het is echter niet bekend
van wat voor materiaal de wanden zijn en of de
zuignappen hierop goed blijven zitten. Verder kan hier
net als bij het bevestigen van de platen aan elkaar
ook voor S-vormige haken worden gekozen. Deze
zijn sterk genoeg, beschadigen de wand niet en er is
geen kans dat ze loslaten.
Wat eventueel wel een probleem zou kunnen zijn is
dat de haken over de standwand worden gehangen en
daardoor dus ook een klein stukje aan de achterkant
van de wanden zichtbaar zijn. Daarom is er op internet
nog verder gezocht naar de regels van het gebruik
van uniforme standwanden. Hieruit bleek dat het
gebruik van haken soms zelfs werd aangeraden voor
het ophangen van materialen aan de beurswanden.19
Het gebruik van haken is dus toegestaan en zal geen
probleem opleveren. Ook bleek dat de wanddikte van
de uniforme standwanden 2,5cm is. De haken zullen
dus zo groot moeten zijn dat ze hier overheen passen.
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De informatie kan uit de zeshoeken worden gesneden
met de lasersnijder, zoals ook met het woord
ProtoSpace op de krukken is gebeurd. Hierdoor
kan echter maar aan een kant informatie worden
aangebracht, bovendien is het niet zeker dat dit altijd
goed leesbaar is omdat dit afhangt van het contrast
van de zeshoek met de achterwand.

De keuze is daarom gevallen op het aanbrengen van
tekst die is uitgesneden met de vinylsnijder. Deze
tekst heeft een duidelijk contrast met de acrylplaten
en is aan twee kanten van de plaat aan te brengen.
Een bijkomend voordeel is bovendien dat de stickers
van de plaat kunnen worden verwijderd en er een
nieuwe tekst op kan worden aangebracht mocht
ProtoSpace een andere tekst willen communiceren.
Dit is goedkoper dan het opnieuw produceren van een
acryl zeshoek met tekst er permanent op gegraveerd.

5.3.4 Flyerhouder
De inrichting van de beursstand voor ProtoSpace
moet ook ruimte bieden voor flyers. Deze functie zal
geïntegreerd worden in een van de andere onderdelen.
Onderdelen die hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn
de console en de achterwand. Aangezien de console
ook als ruimte biedt voor spullen en gecombineerd
kan worden met het tafelblad, zal het toevoegen van
nog een functie de uitstraling en de stevigheid van
het ontwerp niet ten goede komen. Daarom zal de
functie van het bieden van ruimte voor flyers worden
geïntegreerd met de achterwand.
Om het zeshoekenpatroon van de achterwand in tact
te houden, zal er een speciale zeshoek ontworpen
worden voor de flyerhouder. Voor de flyerhouder is
er gekozen voor acryl in plaats van voor hout, omdat
het gebruik van transparant acryl ervoor zorgt dat de
flyers goed zichtbaar zijn, waardoor het mensen meer
opvalt en mensen ze sneller zullen meenemen. Verder
is ervoor gekozen om het acryl voor de flyerhouder
te buigen in plaats van het te lijmen. Omdat er
transparant acryl wordt gebruikt is het namelijk moeilijk
om de onderdelen netjes aan elkaar te lijmen zonder
dat de lijm zichtbaar is. Een flyerhouder van gebogen
acryl geeft dan waarschijnlijk een mooier resultaat.
De flyerhouder moet zo worden gebogen dat er flyers
ingezet kunnen worden en zodat hij opgehangen kan
worden aan een zeshoek. Ook mogen de flyers er niet
gemakkelijk uitvallen. Het ophangen aan de zeshoek
zal gebeuren door ook haken aan de flyerhouder te
buigen. Zo kan de flyerhouder in een keer aan de
zeshoek worden gehangen en is het niet nodig om
hem bijvoorbeeld nog vast te schroeven. Er is daarom
besloten om de flyerhouder zo te buigen als te zien is
in figuur 79.

Figuur 79
Doordat de haken waarmee de flyerhouder aan de
zeshoek gehangen wordt langs de flyers worden
gebogen zorgt dit er gelijk voor dat de flyers niet aan
de zijkanten uit de flyerhouder vallen. In de zeshoek
waaraan de flyerhouder wordt bevestigd worden twee
gaten gesneden waarin de flyerhouder gehangen
kan worden. Voor het vervoeren van de achterwand
kan de flyerhouder losgehaald worden, zodat de
zeshoeken van de achterwand nog steeds als plat
pakket meegenomen kunnen worden. De flyerhouder
kan dan los worden meegenomen.
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5.4 Maten

5.5 Kosten

Voor het bepalen van de afmetingen van de
onderdelen van de beursstand is er vooral gekeken
naar de maten van al bestaande voorwerpen. Voor de
kruk is er gekeken naar de afmetingen van bestaande
barkrukken, deze bleken vaak een zithoogte te
hebben van rond de 80cm en een zitvlak van tussen
de 30cmx30cm en de 40cmx40cm. Daarom is ervoor
gekozen om de zijkanten van de kruk een hoogte te
geven van 80cm en het zitvlak 30cmx30cm te maken,
zodat de kruk zo min mogelijk ruimte inneemt bij het
vervoeren.

Voor deze bacheloropdracht zal er een kruk, een
console en een tafel vervaardigd worden en een deel
van de achterwand. Om voor ProtoSpace inzichtelijk
te maken hoeveel geld ze kwijt zijn mochten ze de
beursstand willen uitbreiden is er een schatting
gemaakt van de materiaalkosten voor elk onderdeel.
Hieruit blijkt dat een kruk ongeveer €19,82, een
tafelblad €24,99, een console €54,41, een houten
zeshoek voor de achterwand €2,25, een acryl
zeshoek met tekst €11,74 en een flyerhouder €3,90
kost. De berekeningen hiervan zijn weergegeven in
bijlage C.

De bestaande console van ProtoSpace is 123,5cm
hoog en andere bestaande consoles vaak 120cm.
Bestaande statafels zijn meestal 110cm hoog. Omdat
de functie van de console en statafel in de beursstand
van ProtoSpace gecombineerd zal worden is er
gekozen voor een hoogte van 115cm, wat er tussenin
zit. De lengte en breedte van de console zullen
40cmx40cm worden. Dit is de bestaande console
namelijk ook en deze is goed geschikt om een
Ultimaker op te plaatsen.
De tafelbladen van statafels waren tussen de
60cmx60cm en 80cmx80cm, ook hier wordt er
gekozen voor het gemiddelde, namelijk 70cmx70cm.
Verder zal er voor alle planken van het standmeubilair
multiplex van 6mm gebruikt worden, behalve voor de
planken van de zitting van de kruk, hiervoor wordt
9mm gebruikt zodat er minder doorbuiging optreedt.
Voor de achterwand is ervoor gekozen om de platen
niet groter te maken dan ongeveer een halve meter bij
een halve meter. Hierdoor zijn de platen gemakkelijk
te vervoeren en op te hangen en is het systeem
modulair zodat het aan verschillende standafmetingen
kan worden aangepast. De uiteindelijke afmetingen
van de platen zijn gesteld op 43,3cm bij 50cm. Voor
de zeshoeken wordt hout van 4mm gebruikt. De
brandveiligheidseisen stellen namelijk dat houten
planken minimaal 3,5mm dik moeten zijn en voor de
stevigheid is dikker ook niet nodig, daarom wordt er
voor de standaarmaat 4mm gekozen.
De flyers van ProtoSpace zijn 10cmx15cm en
20cmx15cm. Het deel van de flyerhouder waarin de
flyers komen wordt daarom 15,5cm breed zodat de
flyers erin passen en 7,5cm hoog. Dit is net iets lager
dan de hoogte van de flyers, zodat de flyers ook goed
te pakken zijn.
De precieze maten van de onderdelen zijn te vinden
in de werktekeningen in bijlage B.
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Om een inschatting te maken van hoeveel een
complete beursstand zou kosten wordt er een
kostenschatting gemaakt, gebaseerd op de situatie
van de laatste beurs waar ProtoSpace aan heeft
deelgenomen. Hiervoor zouden twee consoles
nodig zijn, een tafel, twee krukken en ongeveer 24
zeshoeken om een achterwand van 2,5 bij 5 meter
een interessant aanzicht te geven. De kosten komen
dan uit op €342,70.De werkelijke kosten zijn nog iets
hoger, doordat er waardeloos restmateriaal ontstaat
bij het frezen van de planken en dat is hier niet in de
prijs opgenomen.

5.6 Productie
Nu bekend is hoe de onderdelen in elkaar zitten, kan
ook worden bepaald hoe alle onderdelen gerealiseerd
gaan worden. Hiervoor moet eerst nog even worden
ingegaan op de afwerking van de onderdelen.
Alle houten onderdelen zullen namelijk worden
uitgefreesd. Vervolgens zullen ze worden geschuurd
om de rafels weg te halen en zodat gebruikers zich
niet bezeren of hun kleding beschadigen aan scherpe
randen of splinters. Nu kan het hout echter nog
gemakkelijk vies worden bij het vervoeren, wanneer
gebruikers met hun schoenen tegen het hout komt of
als er vieze kopjes of glazen op worden gezet. Om
ervoor te zorgen dat de onderdelen in deze gevallen
ook weer schoongemaakt kunnen worden en om
het hout te beschermen zullen er twee transparante
laklagen op worden aangebracht.
De onderdelen van de kruk zullen dus uit het hout
worden gefreesd, vervolgens geschuurd en gelakt en
ten slotte worden ze met tape aan elkaar bevestigd
tot kruk.
De houten onderdelen van de console zullen ook
worden gefreesd, geschuurd en gelakt. De zeshoek
en de tekst van vinyl zullen met de vinylsnijder
worden uitgesneden en op de houten planken worden
geplakt, alvorens het geheel met tape aan elkaar
wordt bevestigd.

Figuur 80

Ook de onderdelen van het tafelblad worden
gefreesd, geschuurd en gelakt. Het hoekenpatroon
van de zeshoek zal met de vinylsnijder uit het vinyl
worden gesneden en op het tafelblad worden beplakt.
Vervolgens zullen het tafelblad en de versteviging
op elkaar worden gelijmd en zullen de twee blokjes
voor het bevestigen van de sloten op de versteviging
worden gelijmd. Ten slotte worden de sloten aan de
twee blokjes geschroefd.
De houten platen van de achterwand zullen ook
worden gefreesd, geschuurd en gelakt. De acrylplaten
zullen echter met de grote lasersnijder worden
uitgesneden, omdat dit voor acryl een mooier resultaat
geeft. De flyerhouder zal ook met de lasersnijder uit
acryl worden gesneden. Vervolgens wordt het acryl
op bepaalde plaatsen met een verfbrander verwarmd
tot het flexibel wordt, waarna het in de juiste vorm
gebogen kan worden.
De sloten voor het tafelblad en de metalen s-haken
voor de achterwand worden ingekocht. Voor
ProtoSpace is een kruk, een console, een tafelblad
en een deel van de achterwand gemaakt, deze zijn te
zien in figuur 80 t/m 86. Vanwege de tijd is hierbij het
lakken van de planken achterwege gelaten.

Figuur 81
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Figuur 82

Figuur 85

Figuur 83

Figuur 84
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Figuur 86

Omdat ProtoSpace het belangrijk vindt dat ideeën
en kennis gedeeld worden en dat andere mensen de
ontwerpen ook kunnen maken, zijn de ontwerpen van
de kruk van de beursstand en de twee krukken uit de
andere concept met uitleg erbij op internet geplaatst.
Hiervoor zijn ten eerste Fabmoments aangemaakt via
de site van ProtoSpace (zie figuur 87). Ook zijn de
ontwerpen op de site www.thingiverse.com geplaatst,
een andere website waar mensen ontwerpen op
kunnen delen (zie figuur 88).

Figuur 87

Figuur 88
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Figuur 89
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Conclusies
en aanbevelingen
De opdracht bestond uit het ontwerpen van een
modulaire beursstand voor ProtoSpace. Deze
beursstand bestaat uiteindelijk uit een console, een
kruk en een tafel die ingeklapt kunnen worden en een
achterwand van zeshoeken die aan elkaar gehangen
worden (zie figuur 89). Deze onderdelen zullen op
de beurslocatie worden toegepast in een uniforme
beursstand. In dit hoofdstuk zullen er aan de hand
van het programma van eisen een aantal conclusies
worden getrokken en een aantal aanbevelingen
worden gedaan over de beursstand.
Ten eerste moest de beursstand een indruk geven
van wat de activiteiten van ProtoSpace zijn. Dit is
gerealiseerd door teksten op de acryl zeshoeken van
de achterwand te plaatsen waarmee deze activiteiten
aangegeven kunnen worden. Verder zal de machine
die in de beursstand komt te staan ook een indruk
geven van wat ProtoSpace doet. Hierdoor zal het
Fablab concept ook bekender worden. Door duidelijk
te maken wat ProtoSpace allemaal doet zullen
geïnteresseerde mensen naar het lab worden gelokt.
Helemaal wanneer er ook interactieve demonstraties
worden gegeven zoals het 3D inscannen van mensen
die ze later in het lab kunnen laten uitprinten helpt
de beursstand mensen naar het lab te lokken. Met
de zeshoekige vormen, de naam ProtoSpace en
de kleur groen in het ontwerp van de beursstand
verwerkt sluit de stand goed aan bij de huisstijl van
ProtoSpace. Het gebruik van hout en het gebruik
van de felle kleuren van de kleurbanen die in het
gebouw van ProtoSpace veel te vinden zijn zorgt er
bovendien voor dat ook de sfeer die het ProtoSpace
lab uitstraalt wordt overgebracht. Door de gehele
stand is er bovendien een zeshoek verwerkt die uit
allemaal hoekige vormen is opgebouwd en hierdoor
een interessantere en dynamischere uitstraling heeft
dan een gewone simpele zeshoek en daardoor goed
bij een creatieve en innovatieve omgeving als het
ProtoSpace lab aansluit.
De onderdelen kunnen daarnaast bijna allemaal
bij ProtoSpace geproduceerd worden, zodat de
standinrichting goed als voorbeeld kan dienen voor
wat er bij ProtoSpace te maken is. Alleen de sloten
voor op het tafelblad en de metalen S-haken voor
de achterwand worden ingekocht. De machines die
gebruikt worden bij het maken van de stand zijn de
lasersnijder, de freesmachine en de vinylsnijder.
Dit betekent dat de beide 3D-printers en de
vacuümvormer niet gebruikt worden. De voorwerpen
die gemaakt worden met de 3D-printers zijn echter

redelijk klein, waardoor het gemakkelijk is om een
aantal voorbeelden mee te nemen naar de beurs
om op die manier te laten zien wat de mogelijkheden
van de 3D-printers nog zijn. Bovendien wordt er vaak
een Ultimaker meegenomen. De vacuümvormer is
geen standaard Fablab machine. Mocht ProtoSpace
deze machine toch willen promoten op de beurs dan
zouden ook hiervan een paar voorbeelden kunnen
worden meegenomen.
Naast deze algemene eisen waren er ook een aantal
praktische eisen aan de beursstand. Zo moest de
beursstand gemakkelijk op en af te bouwen zijn. Deze
eis is in principe gehaald, maar is niet optimaal. De
kruk is heel gemakkelijk op en af te bouwen, hij hoeft
alleen maar neergezet te worden. De console is iets
meer werk. Deze moet worden neergezet, waarna
de planken erin worden geschoven en deze worden
vergrendeld door pinnen in de gaten in de planken
te steken. Het bevestigen van het tafelblad op de
console kan gemakkelijk worden gedaan door de
plank op de console te zetten en de slotjes dicht te
doen. De achterwand kost echter relatief veel werk
om in elkaar te zetten in vergelijking met de rest
van de stand. Hiervoor moeten alle zeshoeken met
S-haken aan elkaar worden gehangen, wat redelijk
wat handelingen zijn.
Ook moest de beursstand modulair zijn. Dit is
gerealiseerd door allemaal losse zeshoeken te
gebruiken voor de achterwand. Hierdoor kan er zowel
in de hoogte als in de breedte per beurs worden
bepaald hoeveel zeshoeken er worden opgehangen,
afhankelijk van de afmetingen van de beursstand.
Bovendien kunnen ook de teksten op de zeshoeken
per beurs worden uitgezocht en zelfs worden
vervangen door de vinylletters eraf te halen en nieuwe
erop te plakken. Vanzelfsprekend is ProtoSpace vrij
om ook per beurs te bepalen hoeveel standmeubilair
er wordt meegenomen.
De onderdelen van de beursstand moesten bovendien
in een auto vervoerd kunnen worden. De grootste
onderdelen zijn het tafelblad van 700x700mm en
de console van 400x1150mm. Beide onderdelen
passen, eventueel met een stoel naar beneden
geklapt, in de laadruimte van een auto en omdat
alle onderdelen erg plat op te klappen zijn passen er
ook goed meerdere onderdelen tegelijk in een auto.
Omdat ze zo plat op te klappen zijn en omdat ze niet
veel wegen, kunnen de onderdelen ook buiten de
auto goed vervoerd worden. De onderdelen kunnen
69

dan namelijk gemakkelijk worden vastgehouden en
gedragen. Wat nog wel een nadeel is, is dat er nog
een aantal losse onderdelen zijn. De planken van de
console moeten namelijk los worden vervoerd, net
als de zeshoeken van de achterwand, de S-haken
van de achterwand en de pinnen om de planken van
de console mee te vergrendelen. Dit is lastig om in
een keer te dragen en bovendien bestaat er de kans
dat er onderdelen kwijtraken of worden vergeten.
Doordat de stand modulair is, niet voor een specifieke
beurs is ontworpen en goed te vervoeren is voldoet
de stand ook aan de eis dat hij op meerdere beurzen
te gebruiken is.
Verder moesten de onderdelen stabiel staan.
Aanvankelijk is dit met de onderdelen van de stand
ook het geval, het blijkt echter dat de duct tape na
verloop van tijd toch een beetje loslaat, wat ervoor kan
zorgen dat het meubilair gaat wankelen. Ook blijkt het
hout dat voor het uiteindelijke standmeubilair gebruikt
is, iets minder stevig te zijn en sneller te beschadigen
dan het hout dat in eerdere modellen gebruikt is,
waardoor ook het standmeubilair iets minder stevig
is. Verder is er wel aan de brandveiligheidseisen
voldaan en worden scherpe randen of hoeken van
de planken geschuurd zodat gebruikers of kleding
van gebruikers niet beschadigd worden. Ook hebben
de kruk en de console een handvat dat helpt bij het
inklappen van deze onderdelen, zodat gebruikers niet
met hun handen tussen de planken geklemd komen
te zitten. De beursstand bevat uiteindelijk, zoals de
bedoeling was, een console, een statafel, een kruk
en een achterwand. Ook biedt de stand ruimte voor
flyers en voor spullen van de standbemanning. Er is
echter niet aan alle wensen voldaan. Het ontwerp is
namelijk niet weerbestendig. Wel kan het ontwerp
gedeeld worden en gemakkelijk door andere mensen
worden geproduceerd.
Naar aanleiding van deze conclusie kunnen er een
aantal aanbevelingen worden gedaan. Omdat het
opbouwen van de achterwand nu nog redelijk veel tijd
kost kan er nog onderzocht worden of er nog andere
mogelijkheden zijn voor het aan elkaar bevestigen
van de zeshoeken. Hierbij moet er rekening mee
gehouden worden dat de zeshoeken nog wel
opgestapeld kunnen worden voor het vervoeren en
dat de oplossing niet al te veel ten koste gaat van de
modulariteit.
Ook heeft het ontwerp nu nog redelijk wat losse
onderdelen. Voor de pinnen die nodig zijn voor het
fixeren van de planken in de console kan er worden
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nagedacht over een andere oplossing, zodat er geen
extra onderdelen nodig zijn voor het vastzetten van
de planken of zodat de extra onderdelen aan de
planken vastzitten. Wat betreft de achterwand wordt
er aanbevolen om nog een tas te ontwerpen waarin
de zeshoekige platen en de s-haken kunnen worden
opgeborgen en vervoerd.
Voor de scharnierende werking van de kruk, de tafel
en de console was er gekozen voor duct tape omdat
dit sterk, plat op te klappen, snel aan te brengen,
relatief goedkoop en voor iedereen beschikbaar is en
bovendien heeft het enigzins een prototype uitstraling
wat aansluit bij de activiteiten van ProtoSpace. Omdat
echter blijkt dat het tape toch loslaat wordt aanbevolen
om een andere optie te kiezen om scharnierende
werking te verwezelijken. Uit esthetisch oogpunt
wordt er niet gekozen voor metalen scharnieren (aan
buitenkant), wooden hinges en tyreps zijn niet geschikt
omdat ze niet zo platgevouwen kunnen worden en
een veterverbinding gaat mogelijk wiebelen. Daarom
wordt er aangeraden om de planken met een stevige
textiel en lijm met elkaar te verbinden. Er wordt
hierbij nog wel aanbevolen om te onderzoeken welke
lijmsoort hiervoor het meest geschikt is. De lijm moet
namelijk sterk genoeg zijn om de planken goed bij
elkaar te houden, maar niet zo hard worden dat de
lijm en het textiel breken wanneer het meubilair een
aantal keren in en uit geklapt is. De textiel kan op
dezelfde manier als het duct tape als een baan over
het ontwerp worden aangebracht.
Zoals besproken is er voor de uiteindelijke
standonderdelen een zachtere, lichtere en minder
stevige houtsoort gebruikt. Er wordt echter aangeraden
om voor mogelijke nieuwe onderdelen wel echt stevig
hout te gebruiken, om de duurzaamheid van de
onderdelen te verbeteren.
Verder zou er nog gekeken kunnen worden naar
mogelijkheden om de kruk een voetsteun te geven.
Dit verhoogt het zitcomfort voor de gebruikers en zorgt
ervoor dat mensen makkelijker op de kruk komen als
ze willen gaan zitten.
Tot slot zou er nog onderzocht kunnen worden hoe het
ontwerp weerbestendig gemaakt kan worden, zodat
de onderdelen ook buiten gebruikt kunnen worden.
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Bijlage A:Brandveiligheid
Brandweervoorschriften

In het gebouw is het gebruik van:
•apparatuur voor het demonstreren, bakken en
braden of frituren op elektra en/of flessengas;
•gecomprimeerde of tot vloeistof verdichte gassen
•brandversnellende vloeistoffen
slechts toegestaan na schriftelijk verkregen
toestemming van de commandant van de RAIBrandweer Amsterdam.
Het adres is:
Brandweer RAI
Postbus 77777
1070 MS AMSTERDAM
r.vd.puttelaar@rai.nl
Dit geldt ook voor gebruik van open vuur voor
demonstraties.

9.1 Voorschriften

Voor standbouw en dergelijke mogen slechts
onbrandbare materialen of de onder 1 – 8 met
aangegeven materialen zoals hieronder beschreven,
worden toegepast mits de toepassing voldoet aan de
daaronder vermelde voorschriften.
1. Zachtboard
Alle vlakken moeten met een door een bevoegde
instantie
goedgekeurde,
brandvertragende
verf of lak zijn beschilderd overeenkomstig de
gebruiksvoorschriften, of van fabriekswege door
impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt. Daarbij
dient elke plaat duidelijk door de fabriek als zodanig
gemerkt te zijn.
2. Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat
Deze materialen moeten een dikte van tenminste
3,5 mm hebben en kunnen worden ingedeeld in de
klassen I en II van de vlamuitbreiding, vastgesteld
volgens NEN 6065; rookdichtheid, vastgesteld
volgens NEN 6066.
3. Glas
Voor buitenwanden en scheidingswanden tussen
stands: alleen veiligheidsglas of gewapend glas met
ingegoten kruiswapening.
Voor plafonds: alleen gewapend glas met ingegoten
kruiswapening.
4. Textiel vertikaal toegepast (vrijhangend)
Onbrandbaar textiel mag door behandeling voor
speciale doeleinden niet brandbaar zijn geworden.
Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk
brandbaar zijn gemaakt, dan wel door plakken op een
ondergrond van onbrandbaar materiaal of op de onder
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1 t/m 3 genoemde materialen moeilijk brandbaar zijn
geworden, hetgeen door een proef moet kunnen
worden aangetoond.
Beide materiaalsoorten mogen bij het in aanraking
komen met vuur of bij hoge temperaturen geen
prikkelende of voor de gezondheid schadelijke gassen
of dampen afgeven, en niet druppelen of druipen.
5. Textiel horizontaal toegepast (velum)
Moeilijk brandbaar natuurvezel- en moeilijk brandbaar
kunstvezelmateriaal moeten worden onderspannen
met metaaldraad op een onderlinge afstand van 35
cm, dan wel in twee richtingen met een maaswijdte van
70 cm. Het materiaal mag bij het in aanraking komen
met vuur of bij hoge temperaturen geen prikkelende
of voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen
afgeven en niet druppelen of druipen.
Brandbaar
natuurvezelmateriaal
moet
door
impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt, en
worden onderspannen met metaaldraad op de wijze
als hiervóór is aangegeven.
6. Strobalen, karton, riet- en stromatten
Deze materialen moeten gedurende tenminste 24
uur door onderdompeling in een impregneermiddel
moeilijk brandbaar zijn gemaakt, hetgeen door een
proef moet kunnen worden aangetoond.
7. Kunststoffen
Foliematerialen (al of niet voorzien van een z.g.
textielrug) dienen te zijn geplakt op een ondergrond
van onbrandbaar materiaal of op één van de onder 1
t/m 3 genoemde materialen, waardoor het materiaal
moeilijk brandbaar is geworden. Zij mogen bij het in
aanraking komen met vuur of bij hoge temperaturen
geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke
gassen of dampen afgeven en niet druppelen of
druipen. Het hierboven gestelde moet door een proef
kunnen worden aangetoond.
Plaatmaterialen dienen moeilijk brandbaar te zijn
en mogen bij het in aanraking komen met vuur of
bij hoge temperaturen geen prikkelende of voor de
gezondheid schadelijke gassen of dampen afgeven
en niet druppelen of druipen.
Voor schuimplastic en rubber (b.v. voor letters) geldt
hetgeen is aangegeven voor Plaatmaterialen, tenzij
niet meer dan 2 dm³ per m² standoppervlak in de
stand aanwezig is.
8. Papierproducten (behangpapier, crêpepapier,
fotopapier)
Het papier moet geheel zijn geplakt op een ondergrond
van onbrandbaar materiaal dan wel op één der onder

1 t/m 3 genoemde materialen, of door impregneren
moeilijk brandbaar zijn gemaakt.
9. Brandbare drinkbekers
Toegestaan mits voldoende metalen vlamdovende
afvalemmers aanwezig zijn, die tijdig buiten het
gebouw moeten worden geleegd.
10. Verlichting
a. Ornamenten met gloeilampen, halogeen 12 en 220
volt zijn toegestaan indien:
•ze voldoen aan NEN 1010 norm;
•vervaardigd van onbrandbaar materiaal of van
een moeilijk brandbare kunststof, die bij verhitting
geen druppels vormt, en indien de armaturen van
een in de normale handel gangbare uitvoering zijn;
•de opstelling stabiel is uitgevoerd;
•de lichtbron is opgesteld op een afstand van
tenminste 15 cm van enig brandbaar materiaal,
dan wel indien de gespiegelde straling binnen 30
cm, gemeten vanuit de reflector, geen brandbaar
materiaal kan treffen.
b. Gas-ontladingslampen zijn toegestaan indien:
•ze voldoen aan NEN 3243 norm;
•zie voorwaarden hierboven.
c. TL-ornamenten (kunststof) zijn toegestaan indien:
•het lichtvenster van een zelfdovende kwaliteit
is, bij verbranding geen prikkelende of voor de
gezondheid schadelijke dampen afgeeft en van
een in de normale handel gangbare uitvoering is;
•de afstand tussen deze ornamenten en de
buitenwanden van de stand tenminste 50 cm
bedraagt;
•de totale oppervlakte van een aantal
aaneengesloten ornamenten niet meer bedraagt
dan 3,5 m2;
•de afstand tussen twee aaneengesloten groepen
ornamenten tenminste 1 m bedraagt;
•de ophanging van de ornamenten is vervaardigd
van metaal of van tenminste 10 mm dik hout.
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Bijlage B: Werktekeningen
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Bijlage C:Kostenberekening
Schatting van de materiaalkosten van de beursstand
		Materiaal		Hoeveelheid
Prijs			Totaalprijs
Kruk
		Hout 			1,05m2 		
€10,42 p/m2 		
€10,94
		Lak			2,10m2 		
€ 2,60 p/m2		 €5,46
		
Tape			
5,70m 		
€0,60 p/m		
€3,42
										€19,82
Tafelblad
		Hout			0,98m2
€10,42 p/m2 		
€10,21
		Houtlijm 		0,33m2 		
€ 4,33 p/m2 		
€1,43
		Lak			1,96m2 		
€ 2,60 p/m2 		
€5,10
		
Sloten			
2 stuks		
€1,50 p/st 		
€3,00
		
Vinyl			
0,5m 		
€10,50 p/m		
€5,25
										€24,99
Console
		Hout			2,58m2 		
€10,42 p/m2 		
€26,88
		Lak			5,16m2		
€2,60 p/m2 		
€13,42
		
Tape 			
8,10m		
€0,60 p/m		
€4,86
		
Vinyl			
0,50m 		
€10,50 p/m 		
€5,25
		
Magneten 		
8 stuks		
€0,50 p/st 		
€4,00
										€54,41
Achterwand
		Houten zeshoek
0,16m2		
€7,78 p/m2 		
€1,24
		Lak 			0,32m2		
€2,60 p/m2 		
€0,83
		
Haken			
2 stuks		
€0,09 p/st		
€0,18
										€2,25
		Acryl zeshoek		0,16m2 		
€55,80 p/m2		
€8,93
		
Vinyl tekst		
0,25m		
€10,50 p/m		
€2,63
		
Haken			
2 stuks		
€0,09 p/st		
€0,18
										€11,74
		
Acryl flyerhouder
		

0,07 m2 		

€55,80 p/m2 		

€3,90

Lkruk = 6 x Lzijkant + 3 x Lzitting = 6 x 0,8 + 3 x 0,3 = 5,7m
Lconsole = 6 x Lzijkant + 3 x Lconsoleblad = 6 x 1,15 + 3 x 0,4 = 8,1m
Akruk = 4 x Azijkant + Azitvlak = 4 x 0,3 x 0,8 + 0,3 x 0,3 = 1,05m2
Atafel = 2 x Atafelblad = 2 x 0,7 x 0,7 = 0,98m2
Aconsole = 4 x Azijkant + Aconsoleblad + 2 x Akleine plank + Agrote plank = 4 x 0,4 x 1,15 + 0,4 x 0,4 + 2 x 0,4 x 0,4 + 0,4 x 0,65
= 2,58m2
Stand totaal = 2 x Kruk + Tafelblad + 3 x Console + 18 x Achterwand hout + 6 x Achterwand acryl + Flyerhouder
= 2 x €19,82 + €24,99 + 3 x €54,41 + 18 x €2,25 + 6 x €11,74 + €3,90 = €342,70
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