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Vo or woord
Wie aan een vogelhuisje denkt, denkt waarschijnlijk aan een vrij eenvoudig huisje bestaande
uit een paar planken, een geschuind dak en een gat. Dit is precies wat niet bedoeld wordt
met een ‘innovatieve tuintotem’. Wat er wel mee wordt bedoeld is een product dat een nieuwe
definitie geeft aan een vogelproduct voor in de tuin. Met dit idee van stichting Dwarswerk
in het achterhoofd, ben ik via een aantal tussenpersonen in contact gekomen met Richard
Tanke, secretaris van deze stichting. Na een aantal gesprekken ben ik eind juli 2012 begonnen
met het ontwerp van een geheel nieuw product. Dit proces was zonder een aantal mensen
niet mogelijk geweest, die ik bij deze hartelijk wil danken voor hun bijdrage. Ten eerste mijn
begeleider vanuit de universiteit, Maaike Mulder-Nijkamp, voor de ondersteuning van het
proces en bijsturing op de momenten dat dit nodig was. Richard Tanke, als bedrijfsbegeleider
van Dwarswerk, voor de positieve insteek, de goede communicatie en het goede contact.
Martijn van Heteren en Sander Weernink, van d’Andrea en Evers Design, voor de enorm
nuttige en voor mij leerzame input voor het proces en het resultaat. Derk Mensink, van
Sallcon Werktalent, voor de overtuigende hulp en advies bij het verwezenlijken van het
product. En ten slotte Tonny Grimberg, van het Industrial Design Centre, voor het in contact
brengen van stichting Dwarswerk via de universiteit met mij en de bijdrage aan het proces.

Bachelor eindopdracht: het ontwerp van een innovatieve tuintotem

Inhoudsopgave
Voorwoord							4
Inhoudsopgave							5
Samenvatting							7

Analyse										10
1. Inleiding							12
2. De opdrachtgever						13

Analyse

Summary							8

4. Productonderzoek						16
5. De gebruiker en omgeving					

21

Ontwerpfase									26
6. Het idee							28

Ontwer pfase

3. De sociale werkplaats						14

8. Concept 2							37

Uitwerking									44
9. Het materiaal						46
10. Het huisje							49
11. De paal							55
12. Het eindproduct						60
13. Conclusies en aanbevelingen					67
Bronvermelding						69

Bijlage										70
A. Productonderzoek						72
B. Inspiratie markt						78
C. Afmetingen nestkast						85
D. Vogels Europa						87
E. Stakeholders							89
F. Structuren							91

Uitwerking

7. Concept 1							33

G. Bemating							99
H. Productieplan						104
I. Alternatieve sluitingen					108
J. Emoties en stijlen					EXTERN
K. Schetsen						EXTERN

Bachelor eindopdracht: het ontwerp van een innovatieve tuintotem

Samenvatting
Het doel van de opdracht is het ontwerpen van een innovatieve tuintotem die in een sociale werkplaats gemaakt
kan worden. Het product moet laten zien dat mensen met een beperking in staat zijn tot het maken van producten
gelijkwaardig of beter dan dat wat mensen zonder een beperking kunnen. De hoofdvraag is als volgt geformuleerd: hoe
kan een vogelhuisje worden ontworpen, zodat het gemaakt kan worden in een sociale werkplaats en het ontwerp het imago
van producten, gemaakt door mensen met een beperking, kan verbeteren? Hiertoe zijn de volgende vragen gesteld:
1. Wat zijn de mogelijkheden van een sociale werkplaats?
2. Op welk gedeelte van de markt kan het ontwerp zich het beste begeven?
3. Wat zijn de profielen van de gebruikers en de omgeving?
4. Hoe kan dit verwerkt worden in een nieuw ontwerp van een vogelhuisje?
De eerste drie vragen vormden de basis voor de anlyse, de laatste voor de ontwerpfase en de uitwerking.

Het uiteindelijke ontwerp is geheel opgebouwd uit ringen en schijven en kan met een paalpunt in de grond worden
gezet (zie afbeelding 1, de punt is hierop niet weergegeven). Het product is een combinatie
van natuurlijke en menselijke invloeden. Het moet namelijk aansluiten op de natuurlijke
omgeving, maar aan de andere kant moet de menselijke invloed terug te zien zijn om tot
een goed resultaat van de gegeven opdracht te komen. De vorm, oorspronkelijk geïnspireerd
op een boom, en het materiaal neigen meer naar de natuurlijke kant. De structuur is juist
weer menselijker. Het is te zien dat een natuurlijke stam in stukken is gezaagd en weer in
elkaar is gezet, maar net niet zoals het was. Dit geeft de menselijke eigenzinnige bewerking
op de natuurlijke basis weer. Het materiaal is geschild kastanjehout: dit is duurzaam, en de
uistraling combineert een natuurlijke uitstraling (stukken bast, grove niet perfect ronde
doorsneden) met menselijke invloeden (het is direct duidelijk dat het hout is geschild).

De schijven van en paal zijn acentrisch geboord en worden daarna om een buis geregen.
Na plaatsing zijn ze nog draaibaar, zodat de gebruiker invloed heeft op de uistraling van
het product. Doordat de schijven acentrisch geboord zijn heeft de paal zijn karakteristieke
uitstraling die doet denken aan een instabiele blokkentoren. De paal is echter juist heel
stabiel: hij zal nooit zomaar omvallen. Wel kan de paal licht wuiven in de wind.

Het huisje kan in zijn geheel worden afgenomen om schoon te maken, maar ook kan
de bovenkant eraf worden gehaald om er een voedertafelje van te maken. Gezien de
afmetingen van het huisje is het product geschikt voor koolmezen en bonte vliegenvangers.
Afbeelding 1: Het eindproduct

Summar y
The goal is to design a new garden object for birds that can be manufactured by a sheltered workshop. The product
should reflect the idea that disabled people are able to manufacture products equal to or better than products people
without disabilities can make. The leading question is defined as follows: how can a bird house be designed, so that it
can be manufactured in a sheltered workshop and improves the image of products made by disabelds? To start with, four
questions have been asked:
1.

What are the possibilities of a sheltered workshop?

2.

What is the best place on the market to bring in a new product?

3.

What are the profiles of the users and the environment?

4.

How can this lead to a new design?

The analysis is made based on the first three questions, the design and detailing phase on the last one.

The resulting design is constructed from rings and slices, and can be put into the ground by a pile tip (see image 2, the
pile tip is not visible here). The product is a combination of natural and human influences.
It should fit in the natural background, but to show the quality of the disabled the product
should reflect human influences. The shape, inspired by a tree, and the material are most
influenced by nature. The structure however, tends to be more to the human side. A natural
stem is cut into pieces and assembled again, but not in the original way. This represents the
self-willed influence of the human on the nature. As material shelled chestnut is used: it
combines a natural look (pieces of bark, a shape that is not perfectly rounded) with a more
human look (the human influences of shelling is straight clear).

The holes in the wood slices of the pole are not drilled in the centre, but two centimeters
next to it and laced on the central tube. After the lacing the slices can still be turned, so the
user can influence the appearance of the product. Because the slices are not drilled centric
the pole gets its characteristic appearance that can be associated with an instable tower
built of blocks. However the pole can wave a little with the wind, it has a solid and stable
construction.

The bird house can be taken off to clean. Also the top of the house can be taken off so it can
be used as feeding table as well. Considering the size of the house it is suitable for great tits
and pied flycatchers.
Image 2: The final product
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Ana

1. Inleiding
2. De opdrachtgever
3. De sociale
werkplaats
4. Productonderzoek
5. Omgeving en
gebruiker

alyse
Als eerste is gekeken naar de sociale werkplaats. Die vormt
belangrijke randvoorwaarden wat betreft mogelijkheden voor de
productie. Hierna is gekeken naar bestaande vogelproducten die nu
op de markt zijn. Er is gekeken naar de eisen waar deze aan moeten
voldoen en naar diverse eigenschappen zoals materiaalgebruik.
In het derde onderzoek zijn de gebruikers, de vogels en mensen,
samen met hun omgeving onder de loep genomen.

Hoofdstuk 1

Inleiding

In het verslag dat voor u ligt wordt het proces en

4. Hoe kan dit verwerkt worden in een nieuw ontwerp

resultaat van mijn bachelor eindopracht beschreven.

voor een vogelhuisje?

Deze opdracht is uitgevoerd van juli tot en met november

De eerste drie vragen vormen de basis voor de analyse, de

2012 ter afsluiting van de bachelorfase van de studie

laatste voor de ontwerpfase en de uitwerking.

industrieel ontwerpen aan de Universiteit Twente. De
opdrachtgever, stichting Dwarswerk, heeft zich ten doel

Dit verslag is opgedeeld in drie delen: de analyse, de

gesteld het imago van mensen met een beperking te

ontwerpfase en de uitwerking. In de analysefase worden

verbeteren. Ze brengt opvallende producten op de markt,

de opdrachtgever, de sociale werkplaats, de markt, de

gemaakt door mensen met een beperking, om te laten

omgeving en de gebruiker achtereenvolgend onderzocht.

zien dat zij ook bijzondere en commerciëel aanvaardbare

De conlusie ligt ten grondslag aan de ontwerpfase. Hierin

producten kunnen produceren. Dwarswerk kwam met

zijn eerst over de breedte ideeën opgedaan, waaruit twee

het idee van de zogenoemde ‘tuintotem’, een geheel nieuw

concepten worden opgesteld. Bij de uitwerking wordt

tuinobject voor vogels. De doelstelling is om naar dit idee

het gekozen concept tot in detail uitgewerkt, en wordt

een product te ontwerpen dat strookt met de visie van

aandacht besteed aan de oplevering, gebruik, verpakking,

Dwarswerk. De opdracht beslaat de hele breedte van het

transport, productieproces en kosten. Het verslag eindigt

ontwerpproces: van analyse tot uitgewerkt product.

met aanbevelingen en een conlusie. Ten slotte zijn een
aantal bijlagen toegevoegd met achterliggende gegevens

Bij het uitvoeren van de opdracht is de volgende
hoofdvraag gesteld: hoe kan een vogelhuisje worden
ontworpen, zodat het gemaakt kan worden in een sociale
werkplaats en het ontwerp het imago van producten,
gemaakt door mensen met een beperking, kan verbeteren?
Hierbij zijn de volgende deelvragen gedefinieerd:
1. Wat zijn de mogelijkheden van een sociale werkplaats?
2. Op welk gedeelte van de markt kan het ontwerp zich het
beste begeven?
3. Wat zijn de profielen van de gebruikers en de omgeving?

en aanvullende informatie.

Hoofdstuk 2

De opdrachtgever

Dwarswerk is een stichting die zich ten doel heeft gesteld

Dwarsmerk

mensen met een beperking in het arbeidsproces te

In het kader van het sociale ondernemerschap is stichting

betrekken door innovatieve producten te ontwikkelen.

Dwarswerk bezig met het opzetten van het zogenaamde

Het denkt doorgaans vanuit het creeëren van behoeften

dwarsmerk. Dit is een merk waaronder Dwarswerk en

op de markt, en koppelt vervolgens verschillende

partnerbedrijven innovatieve producten op de markt

partijen aan elkaar, waaronder ontwerpers en sociale

brengen die aan bepaalde sociaal-maatschappelijke eisen

werkplaatsen, om deze ideeën te realiseren. Op

voldoen 2. Deze eisen weerspiegelen de eerder genoemde

deze manier bevordert Dwarswerk het ontwikkelen,

visie van Dwarswerk.

produceren en het op de markt brengen van producten.
Dwarswerk is een relatief kleine onderneming, geleid
door Richard Tanke en Gert Rebergen. Voor dit project is
een aparte bv opgericht, DMWD, waar formeel de stage
wordt gelopen.

Uitstraling
Dwarswerk zelf omschrijft haar werk als ‘innovatief,
creatief en zonder zakelijke concessies’ 1. Daarmee zijn
meteen de kernbegrippen weergegeven die Dwarswerk in
haar producten terug wil laten komen en wil uitstralen.
Dwarswerk probeert in feite op twee manieren het imago
van mensen met een beperking te verbeteren. Producten
moeten met hun innovativiteit en creativiteit laten zien
tot wat voor positieve dingen die mensen in staat zijn.
Aan de andere kant wil Dwarswerk ook het imago van

Afbeelding 3: Het logo van Dwarswerk. Bron: http://www.

zielig en hulpbehoevend weghalen door te laten zien dat

dwarswerk.nl/uploads/Handvest.pdf.

het op een commercieël verantwoorde manier kan.
1

www.dwarswerk.nl

2

http://www.dwarswerk.nl/uploads/Handvest.pdf

Hoofdstuk 3

De sociale
werkplaats
1.

Wat zijn de mogelijkheden van een sociale werkplaats?
a. Wat is de reden achter het bestaan van sociale werkplaatsen?
b. Welke beperkingen hebben de werknemers?
c. Wat zijn de mogelijkheden van de werknemers?
d. Welke materialen kunnen verwerkt worden?
e. Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het verwerken van de
materialen?

Ac h t e r g r o n d

We r k n e m e r s

Mensen met een beperking hebben vaak moeite met het

De mensen

vinden van een baan in het reguliere bedrijfsleven, omdat

Over het algemeen zijn werknemers van sociale

ze minder productief zijn en extra hulp behoeven. De

werkplaatsen mensen met een lichamelijke of geestelijke

overheid wil voorkomen dat deze mensen de hele dag

beperking. In het geval van lichamelijk beperkte mensen

thuis zitten en hiermee in een maatschappelijk isolement

kunnen materiële oplossingen vaak uitkomst bieden. In

raken. Hiervoor zijn sociale werkplaatsen in het leven

het geval van een geestelijke beperking gaat het vaker om

geroepen. Het doel van een sociale werkplaats is niet

begeleiding door mensen.

om voor altijd werk te verschaffen aan een persoon
met een beperking, maar om als opstapje te fungeren

Om een sociale werkplaats in de praktijk te kunnen

naar een ‘echte’ baan. In sociale werkplaatsen worden

zien ben ik bij Sallcon Werktalent geweest. Sallcon,

vaardigheden aangeleerd die later van pas moeten komen

gevestigd in Deventer, is een organisatie waarvan de

in het bedrijfsleven, zoals vaardigheden met bepaalde

sociale werkplaats een onderdeel is. Er vallen een aantal

machines en sociale vaardigheden.

verschillen op vergeleken met een reguliere werkplaats.
Zo is het productieproces opgedeeld in veel kleinere
stapjes dan bij reguliere productieprocessen. Dit heeft

ten eerste te maken met de geestelijke of lichamelijke

in de sociale werkplaats. Wel moet worden opgepast

beperking van de werknemers, maar ook met de beperkte

dat er niet te veel vakmanschap nodig is voor het

opleiding. Sallcon heeft een aparte werkplaats waar goed

vervaardigen van een product.

opgeleide werknemers (zonder beperking) apparaten en
mallen op maat maken waarmee de werknemers met een
beperking aan de slag kunnen.

Conclusie

Mogelijkheden

De mogelijkheden van een sociale werkplaats zijn groot

Hoewel de mensen een beperking hebben zijn die

doordat het productieproces wordt opgedeeld in kleine

nauwelijks terug te zien als je kijkt naar de mogelijkheden

stukjes en er begeleiding aanwezig is. Wel moet rekening

van de sociale werkplaats in zijn geheel. Doordat

gehouden worden met het feit dat er geen geavanceerde,

het werk op maat wordt gemaakt en de werknemers

volautomatische en dure machines aanwezig zijn. Verder

allemaal een klein stukje doen van het productieproces

mag er voor de producten niet te veel vakmanschap nodig

is in totaal veel mogelijk. De werkplaats is behoorlijk

zijn.

Analyse

eerste oog is er geen verschil met een gewone werkplaats.

Ontwerpfase

Afbeelding 5: Eén van de hallen van Salcon in Deventer. Op het

maken van mallen etc.

Uitwerking

Afbeelding 4: Het gedeelte van de technische dienst voor het

flexibel: regelmatig worden hallen omgebouwd voor
andere productiedoeleinden. Bij Sallcon zijn ze vooral
gespecialiseerd in het verwerken van metaal, maar
daarnaast wordt ook hout verwerkt. Vrijwel alle reguliere
hout- en metaalbewerkingen zijn mogelijk. Veelgebruikte
metalen als koper, aluminium en staal kunnen bewerkt
worden.
Er zijn echter wel beperkingen: dure, geavanceerde en
geautomatiseerde machines zijn over het al gemeen niet
aanwezig in een sociale werkplaats. Een product hoeft
niet per se simpel te zijn om te kunnen worden gemaakt

15

Hoofdstuk 4

Productonderzoek
2. Op welke gedeelte van de markt kan het ontwerp zich het best begeven?
a. Welke eisen worden gesteld aan een vogelhuisje?
b. Op welke manier kunnen vogelhuisjes worden ingedeeld?
c. Op welke gebieden ligt het grootste potentieel voor innovatie?
d. Met welke producten die gerelateerd zijn aan een vogelhuisje zou een
vogelhuisje mogelijk te combineren zijn?
e. Op welke manieren worden materialen ingezet?

Eisen vogels
Zowel de eisen van de vogels als van de mensen zullen in
kaart gebracht moeten worden. Bij de eisen van de vogels
kan dat vrij eenvoudig gedaan worden door informatie
van de vogelbescherming. De vogelbescherming geeft de
volgende tips als het gaat om eisen aan een nestkast 1:
-

Gebruik van natuurlijke materialen (hout, steen,

riet enz.)
-

Natuurlijke kleuren

-

Houtdikte minimaal 1,5 cm

-

Nestkast moet open kunnen om schoon te maken

-

Degelijke constructie met stevige ophanghaak

-

Juiste invliegopening

-

Functionaliteit: een aparte designvorm mogelijk

niet aantrekkelijk voor vogels. Geen felle kleuren (gebruik

Één van de eisen die wordt genoemd is een juiste
invliegopening. Elke vogel heeft een eigen voorkeur
wat betreft grote van de invliegopening. Een vogel wil
namelijk net door het gat kunnen (een groter gat zou ten
koste gaan van de veiligheid). Dit komt vrij nauwkeurig
aan: één of twee millimeter kan het verschil al maken.
Door middel van de grootte van de invliegopening
kan dus worden bepaald welke vogelsoort(en) wordt/
worden aangetrokken door het tuinobject. In tabel 1,
afkomstig van de vogelbescherming, zijn van een aantal
veelvoorkomende vogels de invliegopeningen op een rij
gezet.

Produc tonderzoek

bijvoorbeeld groen, bruin of houtkleur). Verder hebben

Opzet

vogels elk hun eigen voorkeur wat betreft afmetingen van

Het aanbod betreft een breed spectrum met enorm veel

de nestkast. In bijlage C is een overzicht weergegeven.

verschillende modellen. Als je alleen de vogelhuisjes

1
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/nestkasten/aanschaf_nestkast

uit de bouwmarkten en tuincentra kent is niet voor

Invliegopening

manier blijft het onderzoek overzichtelijk. Bij het maken

32 mm - koolmees

serie een zo goed mogelijke afspiegeling is van de markt.

28 mm - pimpelmees

Bijzondere en spectaculaire ideeën worden later in dit

30 mm - kuifmees

hoofdstuk behandeld. De gekozen producten zijn op een

35 mm - huismus

rijtje gezet en geanalyseerd door het ontwerp (klassiek

40 mm - ringmus

of modern) uit te zetten tegen de uitstraling in materiaal

32 mm - boomklever

en kleur. Dit diagram is weergegeven in afbeelding 6. Het

45 mm - spreeuw

hele onderzoek is te vinden in bijlage A.

van de keuze is als uitgangspunt genomen dat de gekozen

32 mm - bonte vliegenvanger

Conclusie productonderzoek
Opvallend is dat er al veel gebruik wordt gemaakt van

Tabel 1: Invliegopeningen van de meest voorkomende
holenbroeders. Bron: www.vogelbescherming.nl

natuurlijk materialen. Algemeen over het diagram kun je
zeggen dat er een verband is te zien: hoe vernieuwender,

Analyse

50 mm - grote bonte specht

te stellen wat er allemaal op de markt is. Om gericht

natuurlijk de nodige uitzonderingen.

productonderzoek te doen is een selectie van 19 modellen

Uitwerking

gemaakt van drie verschillende aanbieders. Op deze

Ontwerpfase

hoe minder natuurlijk het materiaalgebruik, met

Afbeelding 6: De 19 geselcteerde huisjes gezet in een diagram waarin het ontwerp tegen de materiaal en kleur is gezet
17

Afbeelding 7: Inspiratie uit de markt: een vogelhuis met verlichtend stokje (links) en een voedertafel met pindacake

Afbeelding 8: Berkenhout (linksboven), vurenhout (rechtsboven), elzenhout (linksonder) en vurenhout (rechtsonder)

18
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Materialen

Dit diagram geeft een goed overzicht van de verhouding
tussen het ontwerp (klassiek of modern) en de uitstraling

is. Het rood gestippelde vlak is het doelgebied, en ligt
daarom aan de vernieuwende kant. De vraag is echter nog
of je dit in een natuurlijk of onnatuurlijk jasje wilt gieten.
De meeste ruimte lijkt te liggen aan de natuurlijke kant.
Aan de andere kant is bij een natuurlijke uitstraling het
risico groter dat het veel op de rest gaat lijken.

Inspiratie markt
Bij het productonderzoek is geprobeerd een
representatieve selectie te maken van de nestkasten
die momenteel op de markt te krijgen zijn. Dit was
vooral bedoeld om een beeld te kunnen vormen
veelvoorkomende producten. Het ontwerp voor de
opdracht moet innoverend zijn. Daarom is ook gekeken

Eerder in het onderzoek werd al bekend dat de voorkeur
voor een vogelhuisje uit ging naar natuurlijk materiaal,
omdat dit meer vogels aan zou trekken. Het meest
gebruikte materiaalsoort is hout. Hout is makkelijk te
bewerken en het isoleert goed. Vanwege de isolatie wordt
aangeraden om hout zo dik mogelijk te nemen. De meest
gebruikte houtsoorten zijn grenen, vurenhout, elzenhout
en berk (zie afbeelding 8). Onbewerkt hout komt heel
natuurlijk over. Het voordeel van bewerkt hout is dat er
daarna coatings of verf op kunnen worden gesmeerd. Dit
is vooral van belang wanneer hout als dak wordt gebruikt.
Het dak vangt namelijk het meeste water op, waardoor
onbewerkt hout snel gaat rotten.
Een andere natuurlijke oplossing voor het dak is het
gebruik van leisteen. Dit is waterdicht, rot niet maar heeft
toch nog een vrij natuurlijke uitstraling.

naar vogelhuisjes - of gerelateerde producten - die om
één of andere reden opvielen of een heel bijzondere
eigenschap hadden. Deze kunnen mogelijk inspiratie
bieden. De bevindingen van dit kleine deelonderzoek
zijn te vinden in bijlage B. De conlusie die hieruit wordt
getrokken is dat de meeste innovatie zit in functionalitiet.
In veel mindere mate is innovatitiveit te vinden in
uitstraling van het product. Verder is gekeken naar
producten die gerelateerd zijn aan nestkasten, zoals
voedertafeljes en waterbakjes, en naar behuizingen voor
andere dieren. In de bijlage is een overzicht gemaakt
van de belangrijkste producten. Hier worden geen
verdere analyses op losgelaten, het is slechts bedoeld
om een idee te geven van wat er is. Eventueel kunnen
producten gecombineerd worden met het ontwerp, of
kunen bepaalde eigenschappen van de producten worden
gebruikt. Op afbeeldinge 7 zijn twee voorbeeldproducten
te vinden uit dit onderzoek.

Analyse

opdracht is het vereist dat het product vernieuwend

Natuurlijke materialen

Ontwerpfase

bepalen van de richting waar je heen wilt. Vanuit de

Onnatuurlijke materialen
Hoewel afgeraden door onder andere de
vogelbescherming, worden vogelhuisjes toch regelmatig
gemaakt van onnatuurlijke materiaal. Een veelgebruikte
daarvan is houtbeton (zie afbeelding 9). Dit is een

Uitwerking

in materiaal en kleur. Dit biedt ondersteuning in het

combinatie tussen houtsnippers en beton, en wordt
vervolgens meestal geverfd. De uitstraling is nog relatief
natuurlijk.
Materialen die minder natuurlijk overkomen zijn plastic,
porselein en keramiek. Plastic wordt gebruikt voor
goedkope vogelhuisjes die er toch leuk uit moeten zien.
Plastic is een goedkoop materiaal. Mits in grote aantallen
gemaakt kan het machinaal gebeuren en zodoende
worden de productiekosten per product ook laag
gehouden. Doordat er gemakkelijk kleur in te verwerken
is, krijg je op een goedkope manier toch een vogelhuisje
dat er ‘leuk’ uitziet. Voor de vogel is dit waarschijnlijk
het slechtste materiaal. Plastic is zeer slecht in warmte-
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Afbeelding 9: Een vogelhuisje van houtbeton (links) en een vogelhuis van keramiek voor artistieke doeleinden (rechts)

isolatie: het zal veel te warm worden in zo’n vogelhuisje

- Het materiaal moet voldoende isolerend werken en een

om te kunnen broeden. Bovendien is het een onnatuurlijk

kwalitatieve uitstraling hebben. Mogelijke materialen zijn

materiaal, dus zal er sowieso niet zo snel een vogel in

hout, leisteen, houtbeton en keramiek.

gaan zitten.
Vogelhuisjes van keramiek zijn vooral artistiek en leuk
voor mensen, maar minder geschikt voor de vogel.
Porselein bijvoorbeeld (afbeelding 9) ontleent zich
hier goed voor omdat het goed te beschilderen is en de
schildering op die manier goed tot zijn recht komt.

conclusie
Uit dit hoofdstuk worden drie conclusies getrokken voor
het ontwerp van het product:
- Aan het begin van het hoofdstuk zijn een aantal eisen
van vogels genoemd. Het ontwerp moet deze eisen in een
zo groot mogelijke mate vervullen
- Tijdens het productonderzoek is een verband gevonden:
hoe vernieuwender het product, hoe minder natuurlijk
het materiaalgebruik. Het te onwerpen product zal een
innovatief product worden, maar er wordt in dit stadium
nog niet bepaald of het product een natuurlijke of
onnatuurlijke uitstraling zal krijgen.
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Hoofdstuk 5

Gebruikers en
omgeving
3. Wat zijn de profielen van de gebruikers en de omgeving?
a. Welke vogels kunnen worden aangetrokken?
b. Wat zijn specifieke wensen van die vogels?
c. Wie zijn de (mogelijke) menselijke gebruikers?
d. Wat zijn de profielen van de menselijke gebruikers? Wat zijn de wensen van de
menselijke gebruikers wat betreft een vogelhuisje?
e. Hoe ziet de gebruiksomgeving er uit?
f. Wat zijn algemene kenmerken en trends in de gebruiksomgeving?

In dit hoofdstuk staan de gebruikers en de omgeving

worden gebracht. Tevens wordt de gebruiksomgeving,

centraal. Interessant aan een dierenproduct is de

de tuin, onderzocht, want dat is nauw verbonden met de

samenhang tussen de eisen van de dierlijke en menselijke

gebruikers hun eisen.

gebruiker. Die liggen vaak niet op één lijn. Zeker in
het geval van een vogelhuisje wil de mens nog wel eens

Vo g e l s

andere eisen stellen dan de vogel. Eisen sluiten soms
niet op elkaar of zijn tegenstrijdig. Zo zal een mens
zoveel mogelijk van het vogeltje en zijn broedpraktijken

Vogels

willen zien, terwijl de vogel dit tot het minimum wil

Alleen al in Nederland komen talloze volgelsoorten voor.

beperken, omdat dit als ‘bedreiging’ wordt gezien. Een

Er zijn algemene eisen aan een vogelhuisje te stellen die

camera is een goed voorbeeld van een oplossing: de

voor de meeste vogels gelden, zoals aan het begin van

vogel kan ongestoord broeden, terwijl de mens mooi

het productonderzoek is besproken. Er zal nu worden

kan zien wat er gebeurt. Om tot dit soort oplossingen

gekeken naar soorten vogels en hoe deze gevoerd kunnen

te komen moeten de gebruikers en hun eisen in kaart

worden.

De vogels - Voor nestkasten zijn de zogenoemde

algemeen worden ze gemaakt voor iedereen die vogels in

‘holenbroeders’ van belang: vogels die op een of andere

de tuin wil. Dit geldt ook voor deze opdracht: het product

manier in een hol wonen en jongen grootbrengen. In de

moet voor een brede doelgroep aantrekkelijk zijn.

natuur zoeken ze die meestal op in holle bomen, maar
hier zijn een beperkt aantal van. De vogels maken daarom

Het aanbod

dankbaar gebruik van nestkasten. Een variant hierop is de

Om een idee te krijgen van wat mensen in hun tuin zetten

groep halfholenbroeders. Deze zijn vergelijkbaar met de

zijn een aantal tuincentra bezocht. Tuincentra richten

holenbroeders, maar preferen zij een half open hol.

zich over het algemeen op de massa. Prijzen zitten aan de
lage tot middelhoge kant. Dure designproducten zul je

In bijlage D is een overzicht van veelvoorkomende en

er bijvoorbeeld niet tegenkomen. Producten zijn vaak in

populaire vogels gemaakt die geschikt zijn voor de

grote aantallen geproduceerd.

bewoning van een vogelhuisje. Er is gekeken naar vogels
die een gat tot 50 mm of een half-open vogelhuisje nodig

Hoewel er altijd stijlen te onderscheiden zijn is dat

hebben. Vogels als de torenvalk, de holenduif en de witte

in gematigde vorm. De producten moeten betaalbaar

kwikstaart vereisen veel grotere invliegopeningen en

blijven en aantrekkelijk zijn voor een brede doelgroep.

tevens grotere kasten. Verder heb je nog bijvoorbeeld de

De stijlen van de producten ‘twijfelen’ tussen aan de

zwaluw, die een heel specifieke wens heeft (zie bijlage D).

ene kant modern/vernieuwend en aan de andere kant

De lijst is gesorteerd op grootte van de invliegopening.

klassiek/natuurlijk. Je ziet ondanks de ontwikkelingen

Hoewel vogels verschillende wensen qua voedsel hebben,

(de tuin als verlengstuk van de woonkamer) dat het

is het opvallend dat ze allen geinteresseerd zijn in

natuurlijke niet wordt losgelaten. Aan de andere kant zie

insecten. Verder zijn verschillende gebieden in Europa
over het algemeen goed vertegenwoordigd wat betreft
vogelspreiding, behalve (ver in) het noorden. Daar is het
voor veel vogels te koud.
Bijvoeren - het hele jaar kan er bijgevoerd worden.
Bijvoeren kan op een voedertafel. Veel vogels prefereren
een hoge voedertafel zodat katten er niet bij kunnen
(minimaal 1,5 meter). Een dakje beschermt het voedsel
tegen regen. In alle gevallen moeten vogels overzicht
kunnen houden en snel weg kunnen.

Mens en tuin
Vogelhuisjes worden meestal gemaakt voor een brede
doelgroep mensen. Je komt wel vogelhuisjes voor
een iets specifiekere doelgroep tegen (bijvoorbeeld
een vogelhuisje met een disney print), maar over het
22

Afbeelding 10: Een tuinlamp met natuurlijke en moderen invloeden
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door geestelijk gehandicapten. Zoals op afbeelding 11

elementen uit de natuur nagemaakt (nabootsing van

te zien is staat duidelijk op het product vermeld dat je

een natuurobject, zoals een stuk hout), of slechts

er een project voor geestelijk gehandicapten mee steunt.

een afwerking die een meer natuurlijk gevoel geeft

Het voordeel is dat de gebruiker hiermee een goed gevoel

(matte afwerking in plaats van glanzend, kleurgebruik

krijgt en dus een dubbel voordeel heeft aan het bedrag

enzovoort). Mensen willen blijkbaar iets nieuws en/of

dat is wordt uitgegeven. Hetzelfde idee zit ook achter

moderns, maar het moet relatie met de natuur blijven

het dwarsmerk, hoewel dit nog in ontwikkeling is. Een

hebben. Een goed voorbeeld is de lamp op afbeelding

afbeelding als deze komt toch niet helemaal overeen

10. Er is gebruik gemaakt van een natuurlijk materiaal,

met de visie van Dwarswerk. Met name het ‘steunen’

namelijk steen. Echter zitten er ook moderne aspecten

en een afbeelding die erom vraagt gesteund te worden,

aan het ontwerp, zoals de vormgeving (strakke lijnen) en

komt toch een beetje hulpbehoevend over. De visie van

het gebruik van glas.

Dwarswerk is juist om te laten zien wat mensen met een
handicap wel kunnen en dat ze kunnen meedoen op de

De vogelproducten die verkocht werden kwamen

commerciële markt. Op het vogelhuisje zelf was overigens

goed overeen met het marktonderzoek. De meeste

weinig aan te merken, die zat goed in elkaar.

losse vogelhuisjes van Intratuin waren van Vivara.
Hierbij stond groot vermeld ‘vogelbescherming’. Voor

Omgeving en emoties

voedertafeljes en vogelhuisjes op palen werd vaak

Door de toenemende welvaart wordt er steeds meer

berkenhout (voor goedkopere producten) of vurenhout

tijd en geld aan de tuin besteed. Tuinen worden mooier

gebruikt. Opvallend was dat lang niet alle palen even

en bewoonbaarder. ‘Verlengstuk van de woonkamer’

stevig stonden. Zeker bij goedkopere huisjes leek de

is een veelgehoorde term. In toenenemende mate

constructie nog al eens instabiel.

wordt ingespeeld op het gevoel en de belevenis van de
gebruiker. Er zijn vier richtingen op het gebied van
gevoel en beleving gekozen om nader te bekijken door

Analyse

in de producten worden verwerkt. Ook worden veel

Ontwerpfase

Toevallig was er één type voedertafel dat werd gemaakt

Uitwerking

je dat er in grotere mate moderne en strakke elementen

Afbeelding 11: Voedertafelje bij Intratuin, waarbij op
deze manier het sociale doel werd aangegeven.

Afbeelding 12: Materialendriehoek (zie ook externe bijlage J)
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Afbeelding 13: Voorbeeldcollages van warmte en gezelligheid (boven) en natuurbeheersing (onder)
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middel van collages: natuurbeheersing, persoonlijk,
ontspanning en seizoenswisselingen (zie afbeelding 13
voor een voorbeeld). In externe bijlage J zijn de collages
met toelichting te vinden. Van de eerste drie is ook
gekeken naar materialen (zie afbeelding 12). Deze zijn in
een driehoek geplaatst, waarbij de drie belevingen elk een
punt zijn. Er is besloten om tijdens het schetsen vooral
te focussen op de het persoonlijke en ontspanning. Hier
wordt later op teruggekomen. Uiteindelijke is besloten de

Stijlen
Om later in het proces gerichter te kunnen ontwerpen
is het van belang in kaart te brengen welke stijlen er

Analyse

focus te leggen op persoonlijk en ontspanning.

om te concentreren op drie stijlen: modern, natuurlijk
& ecologisch en warmte & gezelligheid. Deze zijn
voornamelijk gedefinieerd aan de hand van het
onderzoek in de tuincentra. Voor elk van deze stijl is een
collage gemaakt en is gekeken naar materialen die bij de

Ontwerpfase

zijn, en waar de focus op gelegd wordt. Er is besloten

de collages en afbeelding 13 voor een voorbeeld). In
deze bijlage is tevens uitleg in woorden te vinden hoe de
richtingen persoonlijk en ontspanning aan de drie stijlen
kunnen worden gerelateerd.

Uitwerking

uitstraling van die stijl hoort (zie externe bijlage K voor

Conclusie
Er wordt vooral geconcentreerd op de belevingen
persoonlijk en ontspanning. Als stijlen zijn modern,
natuurlijk & ecologisch en warmte & gezelligheid
gedefinieerd. Met de kennis van het productonderzoek
en dit hoofstuk is een overzicht gemaakt waarin van
verschillende ontwerpaspecten de eisen per stakeholder
staan uitgelegd. Dit schema is weergegeven in bijlage E.
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Ontwe

6. Schetsen
7. Concept 1
8. Concept 2

erpfase
Bij de analyse is een kader gesteld voor het ontwerp. In de
schetsfase worden ideeën binnen dit kader vormgegeven. Een
gekozen idee wordt vervolgens verder uitgewerkt door middel van
twee concepten waarvan er één wordt gekozen om in het volgende
gedeelte uit te werken

Hoofdstuk 6

Het idee

Schetsstudie
De gehele schetsstudie is in externe bijlage K te vinden.
Elk van de drie stijlen (modern, natuurlijk & ecologisch
en warmte & gezelligheid) is behandeld. Bij elke stijl
is begonnen met een collage van een aantal objecten
met typische vormelementen van die stijl. Die vormen
komen weer terug in de schetsen. Bij elke stijl zijn eerst
vormschetsen gemaakt, en vervolgens schetsen waarin
ook het materiaal is weergegeven.

Er is besloten om verder te gaan met schets weergegeven
op afbeelding 1. Het idee was hier om een onbewerkte
tak te nemen, en daar een met de handgekleide terracotta

Afbeelding 1: Gekozen schets voor conceptrichtingen

huisje op te plaatsen. Het concept wordt echter breed
gehouden: een natuurlijke takvorm met een huisje erop
waarbij zowel natuurlijke als menselijke invloeden de

De moderne tuin valt af. Dat ligt wat betreft stijlaspecten
te ver weg van het idee.

uitstraling bepalen. In het volgende deel zullen binnen dit
idee concepten worden opgesteld.

Vanaf nu zal de verhouding tussen menselijke en
natuurlijke invloeden op de uitstraling centraal staan.

Het idee komt uit de serie schetsen voor een natuurlijke
en ecologische tuin. Omdat er nog veel open ligt wat
betreft invulling van het idee is het ook mogelijk dat er
meer in de richting van de warme en gezellige tuinen
wordt gegaan. Zeker het mensenlijke past hier goed bij.

Het menselijk ligt dicht bij het persoonlijke. Het
moet duidelijk zijn dat het product handgemaakt is
en er een stukje mensheid in zit. Hiermee moet het
een overweldigend contrast vormen met goedkope
productiehuisjes. Het menselijke gedeelte sluit goed aan

op de visie van de opdracht. Het natuurlijke is belangrijk

- Het moet duidelijk zijn dat het product (gedeeltelijk)

om in de omgeving te passen. Dit geldt zeker voor een

handgemaakt is, en er moeite en overtuiging in het product

natuurlijke tuin, maar ook voor een warme en gezellige

zit.

tuin. Deze type tuinen mogen dan minder natuurlijk zijn,

- Het product moet kwaliteit uitstralen.

het blijft een buitentuin.

- Het product moet een excentrieke uitstraling krijgen

Ui t g a n g s p u n t e n

Handgemaakt - Producten die handgemaakt zijn, zijn
vaak te herkennen aan (kleine) imperfecties. Kleine

aspecten open. Daarom zal eerst worden gekeken naar

product is. Wel moeten de afwijkingen binnen beperken

mogelijke materialen en structuren voordat concepten

blijven: het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. De

worden opgesteld. Het idee achter Dwarswerk moet nu

variaties tussen verschillende producten is te zien als er

goed in de gaten worden gehouden. Het is van groot belang

meerdere producten bij elkaar in de winkel staan. Doordat

dat het product zich onderscheidt van de vele andere

een product handgemaakt is geeft het een heel persoonlijk

vogelhuisjes en gerelateerde producten. Op de volgende

gevoel. Als handgemaakte producten met massaproducten

twee manieren zal invulling worden gegeven aan het idee

worden vergeleken (zie afbeelding 2), valt direct het

van Dwarswerk:

verschil in uitstraling op. De handgemaakte producten

Ontwer pfase

komt duidelijk naar voren dat het een handgemaakt

Uitwerking

Zoals gezegd is het idee nog breed en liggen nog veel

Analyse

oneffenheden en variaties sluipen in het proces. Hierdoor

Afbeelding 2: Handgemaakte (links) versus masssaproducten (rechts). Het verschil in uitstraling is meteen duidelijk.
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lijken veel levendiger dan de massaproducten. De

opzichte van elkaar, maar moeten wel een passend geheel

beleving van een handgemaakt product gaat veel verder

vormen en staan dus niet los van elkaar. Daarom is

dan de massaproducten. De handgemaakte producten

gekozen om niet apart naar huisjes te kijken, maar bij de

komen veel authentieker over. Je hebt het gevoel een

conceptvorming vanuit de paalstructuur te werken (dit

product in je handen te hebben waar mensen mee bezig

had net zo goed het huisje kunnen zijn, daar is verder

zijn geweest en waar er bij elk product een eigen verhaal

geen reden voor).

aan vast zit. Dit zul je niet hebben met de massaproducten
die vrijwel identiek zijn en per containerlading de fabriek

Alvorens is begonnen met het ontwerpen van structuren

uit komen rollen.

is besloten om met hout en keramiek verder te gaan. Deze
materialen sluiten het beste aan bij de eisen. Met name

Kwaliteit - Een product kan op verschillende manier

het handgemaakte is bij deze materialen het duidelijkst

kwaliteit uitstralen. Ten eerste door de materiaalkeuze:

terug te vinden. Er is vervolgens met verschillende

hout bijvoorbeeld wordt over het algemeen kwalitatief

structuren geëxperimenteerd. Op afbeeldingen 3 en

hoger ingeschat dan plastic. Nauw verbonden daaraan

4 zijn verschillende structuren weergegeven. Bij de

is het gewicht: zware producten worden meestal als

kleistructuren is een stuk witte hobbyklei gebruikt,

kwalitatief beschouwd. Daarnaast is ook de afwerking

puur om te experimenteren met vormen. Kleiproducten

van belang. Deze moet netjes zijn, maar te netjes doet

worden over het algemeen opgedeeld in drie materialen:

vermoeden dat het een goedkoop massaproduct is.

porselein, aardewerk en steengoed (zie afbeelding 3,
onderaan). In bijlage F zijn alle structuren en materialen

Excentriek - De visie van Dwarswerk is dat producten

voorzien van toelichting.

opvallen om daarmee de boodschap te kunnen uitdragen
(dat mensen met een beperking niet ‘zielig’ zijn maar juist

Conclusie

hele mooie dingen kunnen maken). De uitstraling van het

Op afbeelding 5 is een overzicht weergegeven waarin de

product zal daarom uniek en excentriek moeten zijn.

structuren zijn geordend van natuurlijk tot menselijk.
Hoe meer een structuur aan de menselijke kant zit, hoe

Structuren

prominenter de menselijke bewerkingen aanwezig zijn in
de uitstraling. Omdat kleistructuren met de hand worden
gevormd bevinden deze zich gemiddeld genomen wat

Voordat de stap naar concepten wordt gemaakt wordt

meer naar de menselijke kant dan houtstructuren. Omdat

eerst gekeken naar mogelijke structuren. Het gaat hierbij

de uistraling van het product een combinatie tussen

om het materiaal en het gebruik van het materiaal. Met

natuurlijke en menselijke invloeden moet worden, zijn

behulp van deze structuren kunnen vervolgens concepten

twee structuren in het midden van het spectrum gekozen.

worden opgesteld.

Deze zijn aangegeven met een rode stippellijn. Deze
structuren liggen elk aan de basis van een concept.

Ontwerpen
Bij het ontwerpen van structuren is uitgegaan van de stam
van het ontwerp, hierna paal genoemd. Echter kunnen
de structuren ook toegepast worden op het huisje. De
paal en het huisje mogen best onderscheidend zijn ten
30
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Analyse
Ontwer pfase
Uitwerking
Afbeelding 3: Ontwerpen van kleistructuren (boven) en mogelijke kleinsoorten: porselein, aardewerk en steengoed (onder)
31

Afbeelding 4: Houtstructuren

Natuurlijk

Afbeelding 5: De structuren uitgezet op een lijn van natuurlijk tot menselijk
32
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Menselijk

Hoofdstuk 7

Concept 1

D

it concept is grotendeels opgebouwd uit hout. De uistraling heeft
een natuurlijke basis, maar heeft ook veel menselijke kanten. Voor de
paalcontructie wordt een buigbare metalen as gebruikt met houten

schijven eraan. Het ontwerp bestaat uit een paal en een zijtak. De gebruiker kan
in slechts enkele seconden de tak in de gewenste vorm buigen. De paal is echter
niet buigbaar, omdat het huisje stabiel moet zijn tijdens de broedperiode. Het
huisje moet geheel in de stijl van de paal zijn, dus is ook uit schijven opgebouwd.

Concept
Links is het concept afgebeeld. De
basis is een serie schijven die om
een metalen kern zijn geschoven.
Het concept heeft zowel
mensenlijke aspecten (gezaagde
schijven) als natuurlijke (gebruik
van hout en de takvorm). Zowel
het huisje als het statief lopen zo
vloeiend mogelijk over in de paal.

Afbeelding 6: Het eerste concept

De voet gaat na het raken van de grond
bijna helemaal rond, om in alle richtingen
stabiliteit te verwerven. Bij de overgang
van de paal naar de voet nemen de schijven
in grootte af. Dit is omdat hierdoor een
kleinere bocht gemaakt kan worden, zonder
een grotere ruimte tussen de schijven nodig
te hebben.

Afbeelding 7: Het statief

Het huisje moet stabiel staan, zodat de vogel
rustig kan broeden. Daarom zal de verticale paal
en het statief vast zijn. Alleen de zijtak (rood
omcirkeld) is buigbaar. Het buigbare gedeelte
kan van aluminiumdraad worden gemaakt, en het
vaste gedeelte van een stalen staaf met een grotere
diameter.

Afbeelding 8: De buigbare tak gemarkeerd
34
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Huisje
Het huisje bestaat uit zes beduidend bredere schijven
op elkaar. Hoewel je verwacht dat de metalen staaf
doorloopt, is dit niet het geval. Dit zou het vogeltje
veel hinder bezorgen als hij zich in het huisje
bevindt. De grote schijven zijn op elkaar gelijmd,
en kunnen dus niet bewegen, zodat het een stabiel

Uitwerking

Afbeelding 9: Het huisje

Ontwer pfase

Analyse

huisje is.

Afbeelding 10: Het huisje kan open met een deurtje

Het huisje moet schoon te maken zijn. De binnenkant bestaat
uit een uitneembaar metalen huisje. Hierdoor is de vogel extra
beschermd tegen vocht, en is het gemakkelijker schoon te maken.
De bovenkant bestaat uit een opschroefbare deksel. Van de
middelste vier schijven wordt een deurtje gemaakt (zie afbeelding
10). Hierdoor kan de metalen huls uitgenomen worden.
Afbeelding 11: Het uitneembare metalen huisje

Het huisje loopt op een plotselingen verdikking na fijnloos over in de paal. Je
moet het gevoel krijgen dat het product één geheel is waar de vogel zijn eigen
plekje in heeft gezocht, zoals een vogel dat ook in een boom zou doen.
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Vormgeving en bemating
Er is een schatting gemaakt van de maten. Aangeraden
wordt een vogelhuisje op 1,50 meter hoogte te hangen.
Om de contructie niet te groot te maken loopt het
huisje van 1,20 tot 1,50 meter. Het huisje is met 30
centimer wat hoger dan de meeste huisjes. Dat komt
omdat in dit geval het dakje en de bodem relatief dik
zijn. Als dit concept wordt uitgewerkt zal preciezer naar
geschikte maten moeten worden gekeken.

De vormgeving is gebaseerd op een boom, maar de
rondingen zijn iets sierlijker dan gebruikelijk in de
natuur. Dat past in het plaatje van een natuurlijke basis
met menselijke invloeden.

Afbeelding 12: De vorm (vooraanzicht) met bemating.

Conclusie
Dit concept heeft een natuurlijke basis, maar heeft daarnaast
ook veel menselijke invloeden. Het huisje en de paal sluiten
bijna naadloos aan op de paal, waardoor het een samenhangend
geheel is. Als dit concept wordt uitgewerkt zal gedetailleerder
gekeken moeten worden naar de uitwerking van het huisje.
Verder zullen maten preciezer moeten worden bepaald, en moet
goed worden gekeken naar de opbouw. Deze moet door middel
van een geschikt en haalbaar arbeidsproces te bouwen zijn.
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Hoofdstuk 8

Concept 2

B

ij dit concept vormen de paal en het huisje één organisch geheel,
waardoor de vormgeving vooral natuurlijk is. De vogel en zijn huisje gaan
op in het product. Als materiaal zal aardewerk gebruikt worden dat door

mensenhanden gevormd is, en dan moet terug te zien zijn in de structuur.

Afbeelding 13: Concept 2

Huisje
Het huisje bevindt zich op de afsplitsing van de twee takken. Het
komt erg stabiel over. Op het punt waar twee takken zich afsplitsen
ontstaat van zichzelf al een verdikking. Hier kan goed gebruik van
worden gemaakt door het huisje daar te plaatsen. Zo valt de extra
verdikking door het vogelhuisje mee, waardoor het meer in de lijn
van de takconstructie ligt.

Afbeelding 14: Het huisje

Het huisje zal open moeten kunnen. Op één of
andere manier zal de doorlopende structuur
doorbroken moeten worden. Als oplossing voor dit
deelprobleem is een systeem bedacht die als een
deksel op het huisje ligt. Deze dicht het gat af dat
ruim groot genoeg is om je hand door te steken. De
bovenkant van de deksel valt ruim over het gat heen,
zodat regen niet door de kier naar binnen glijdt.

Afbeelding 15: Het huisje met de deksel.
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Structuur
De buitenkant krijgt een handgevormde gegolfde structuur.
Als materiaal wordt aardewerk gebruikt. De afwerking is
minimaal: de sporen van het handwerk moeten juist zichtbaar
blijven. Vergaand schuurwerk of glanzende lakken zijn dus
niet nodig. Het product heeft een matte, ruwe uitstraling.
Van binnen is de constructie hol. Hiermee wordt materiaal en

Afbeelding 17: Het materiaal: ruw aardewerk

Uitwerking

Afbeelding 16: De structuur

Ontwer pfase

Analyse

gewicht bespaard.

Het statief
Het statief heeft een sterke associatie met
wortels van een boom. Voor de stabiliteit
kronkelen wortels in drie richtingen. Alle
wortels zijn uniek.

Net als bij echte wortels gaan de
wortels van dit product voornamelijk
naar de zijkant. Wel moet in de gaten
worden gehouden dat de belasting
zodanig verdeeld wordt dat er nergens
Afbeelding 18: Het statief dat is geïnspireerd op de wortels van een boom

risico tot breken is.
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Bemating
Ook voor dit product is een schatting
gemaakt van geschikte maten. Het product
wordt snel erg hoog en log. Daarom is het
huisje iets lager geplaatst dan de aangeraden
1,50 meter. Verder zijn de wortels wat
langer dan strict noodzakelijk zou zijn voor
stabiliteit. Door de langere wortels komt het
natuurlijk en stabieler over.

Afbeelding 19: De vormgeving en bemating van het tweede concept

Conclusie
Bij dit tweede concept is de vormgeving erg natuurlijk. De vormgeving ligt heel dicht bij
die van een boom, tot aan de wortels toe, en het huisje loopt vloeiend over in de rest. Aan
de andere kant zie je in de structuur het menselijke weer terug doordat terug te zien is
dat het met de hand is gevormd. Als dit concept gekozen gaat worden om uit te werken
zal goed worden gekeken naar de toepassing van aardewerk: dit breekt nou eenmaal vele
malen sneller dan hout, en het productieproces vergt iets meer aandacht. Ook moet verder
nagedacht worden over het aanbrengen van de golfstructuur. Gaat de maker hierin helemaal
zijn eigen gang met zijn handen, of wordt bepaalde tools of mallen gebruikt om te sturen in
de structuurvorming? Uiteraard zal ook nader moeten worden gekeken naar de bemating.
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Conceptkeuze
De uitgangspunten waren dat de uitstraling een
combinatie van natuurlijke en menselijke invloeden
moest zijn. Het menselijke moet vooral terugkomen
doordat het handgemaakte duidelijk te zien is. Daarnaast
moet het product kwalitatief overkomen en een
excentrieke uitstraling hebben.

- De uitstraling van het eerste concept is beduidend
excentrieker dan die van het tweede concept. De
schijfstructuur springt direct in het oog, en is
kenmerkend voor het product. Het tweede concept heeft
meer weg van een kunstzinnig beeldhouwwerk waar er al
oneindig veel van bestaan.
- Het produceren van het tweede concept zou op
praktische problemen stuiten. Zo zou een dergelijke
constructie van aardewerk enorme ovens vereisen. Het

Hoe kwalitatief de producten overkomen hangt voor een
groot deel af van de uitwerking. Beide concepten hebben
een prima basis die kunnen leiden tot een kwalitatief
product.

Aanpassingen
Er worden echter wel een paar aanpassingen gedaan:
- Bij het concept was de centrale paal volledig stijf. Het
moet wel enige stabiliteit bieden, maar hoeft niet zeer
stijf te zijn. Een constructie die wuift in de wind geeft een
origineel en natuurlijk effect.

De tot nu toe genoemde factoren bieden nog weinig
fundament voor een conceptkeuze, omdat er op die twee
criteria weinig verschil te vinden is. Er zijn echter twee
andere argumenten die doorslaggevend zijn geweest in de
keuze om voor het eerste concept te gaan:

Analyse

Beide bevinden zich in het midden van het spectrum.

- Het statief wordt vervangen door een paal die je in de
grond kunt zetten. Dit heeft grote invloed op de plaatsing
van het product. Het product zal op het gazon of in

Ontwer pfase

combinatie tussen menselijke en natuurlijke invloeden.

eerste concept daarentegen is goed te produceren.

de aarde tussen de planten en bomen staan. Daarmee
neigt het dus meer naar de natuurlijke kant. Met deze
manier van plaatsen onderscheidt het product zich van
concurrerende producten. Producten die nu op de markt
zijn hang je vrijwel altijd op of zet je met een paal met

Uitwerking

Beide concepten zijn op een heel eigen manier een

statief op het terras. Deze originaliteit sluit goed aan op
de opdracht.
- De zijtak wordt weggelaten. Hiermee wordt het
zwaartepunt iets meer naar de menselijke kant gelegd.
- Het stukje ‘tak’ boven het huisje wordt weggelaten.
Hiermee wordt afgeweken van het idee dat het huisje
zoveel mogelijk ‘ingebed moet worden’, en wordt tevens
richting de menselijke kant opgeschoven.
- Het idee van het deurtje en het metalen huisje is te
arbeidsintensief. Hiervoor in de plaats moet een systeem
komen dat gemakkelijker is en bij voorkeur ook als
voedertafel kan dienen.

Afbeelding 20: Het gekozen concept.
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Samengevat is het speerpunt van het ontwerp de unieke
schijfstructuur. Daarnaast onderscheidt het product zich
doordat het met een punt in de grond zal zijn te plaatsen,
het licht kan wuiven en zowel de functie van nestkast als
van voedertafel kan vervullen.
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Uitwerking

Ontwer pfase

Analyse

Uitwe

9. Materiaal
10. Het huisje
11. De paal
12. Eindproduct
13. Aanbevelingen en
conlusies

erking
Met het kiezen van een concept is een grote stap gemaakt. Bij
de uitwerking zullen de bij het vorige hoofdstuk genoemde
aanpassingen worden behandeld, en zal het hele ontwerp tot in
detail worden uitgewerkt. Nadat een houtsoort zal worden bepaald
wordt het product opgedeeld in het huisje en de paal en verder
uitgewerkt. Daarna wordt het resultaat uitvoerig bekeken, en
worden zaken als transport, productie en verkoop besproken. Dit
gedeelte eindigt met aanbevelingen en een conlusie.

Hoofdstuk 9

Het materiaal

H

et vorig hoofdstuk is geëindigd met het kiezen van een concept en
enkele aanpassingen. Zoals gezegd is het speerpunt van het ontwerp de
unieke schijfstructuur, en daarmee de uitstraling. In dit hoofdstuk wordt

het totale ontwerp gepresenteerd en wordt onderzoek gedaan naar passende
materialen.

Hout wordt over het algemeen ingedeeld in loofhout en
naaldhout, respectievelijk hard- en zachthout genoemd.
Hardhout is over het algemeen duurzamer en is meestal
zonder nabewerking te gebruiken. Het kan van zichzelf
tegen natuurinvloeden. Dit geldt in mindere mate voor
naaldhout, dat vaak minder duurzaam is. Het nadeel aan
het hardhout is echter dat het meestal duurder is en lang
niet altijd op een duurzame wijze gekapt wordt.

Bewerkingen
Het is mogelijk hout te impregneren of te creosoteren om
zo hout van een lagere kwaliteit beter bestand te maken
tegen weersomstandigheden. Creosoteren is een methode
om hout te verduurzamen. Hierbij wordt creosootolie

Afbeelding 1: Het eindontwerp

Afbeelding 2: Geïmpregneerd vurenhout

aangebracht in een vacuüm omgeving 1. Echter zie je

Voor het vogelproduct zullen geschilde palen worden

dit soort bewerkingen over het algemeen terug in het

gebruikt. De uitstralingen is veel natuurlijker, ruwer en

product: geïmpregneerd vurenhout wordt bijvoorbeeld

niet zo fabrieksmatig als gefreesde palen. Dit past veel

groen gemaakt (zie afbeelding 2). Dit heeft een hele

beter bij de eerder gedefinieerde uitstraling.

industrieële uitstraling, en past niet in een structuur die
een natuurlijke uitstraling met menselijke invloed wil

Duurzaamheidsklassen

weergeven. Om die reden is gekozen voor een onbewerkt

De duurzaamheidsklasse van hout is een aanduiding voor

houtsoort dat van zichzelf voor een bepaalde tijd bestand

de mate waarin het kernhout (binnenste gedeelte van

is tegen weersinvloeden. Een eis is dat het hout in ronde

de stam) resistent is tegen weersinvloeden. Er zijn vijf

palen aangeleverd kan worden, zodat er direct schijven

duurzaamheidsklassen die in tabel 1 zijn opgestomd.

van gezaagd kunnen worden. De twee belangrijkste
manieren waarop ronde palen uit boomstammen worden

Het hout voor het product moet minimaal 10 jaar

gehaald zijn rondfrezen en schillen. Bij rondfrezen

mee gaan. De conclusie dat duurzaamheidsklasse III

behoudt de paal over de hele lengte dezelfde diameter en

voldoende is zou te snel getrokken zijn. Het aantal jaren

is het opervlakte relatief glad (zie afbeelding 3). Bij het

dat in de tabel wordt genoemd slaat op het aantal jaren

schilproces worden stukken van de stam afgeschraapt

tot wanneer het kernhout in tact blijft. Echter hebben

tot er een bijna ronde paal overblijft. Het oppervlakte is

de schijven vooral een esthetische functie. Ook als het

relatief ruw, en de diameter kan variëren. Meestal is de

buitenste gedeelte van het houd is aangetast, gaat dat ten

Klasse

Levensduur hout

koste van de schijven. Duurzaamheidsklasse I is van zeer

I

Zeer duurzaam

> 25 jaar

hoge kwaliteit is enkel loofhout. Daarom wordt gekeken

II

Duurzaam

15-25 jaar

III

Matig duurzaam

10-15 jaar

naar klassen I en II.

IV

Weinig duurzaam

5 - 10 jaar

V

Niet duurzaam

< 5 jaar

Tabel 1: Indeling duurzaamheidsklassen. Bron: http://www.
houtenpalen.eu/pages/duurzaamheid

1

http://www.encyclo.nl/begrip/creosoteren

Ontwerpfase

variatie tussen het smalste en het dikste gedeelte 20 mm.

Uitwerking

onder druk gedurende minimaal een uur bij 125 graden

Analyse

Afbeelding 3: Geschild kastanjehout (links) en gefreesd kastanjehout (rechts)

Geschild kastanjehout
Er is gekozen om geschild kastanjehout te nemen. Dit
materiaal heeft de volgende voordelen:
- Kastanjehout is een hardhoudsoort van
duurzaamheidsklasse II, dus voldoet aan de
47

duurzaamheidseis.
- De uistraling van het hout past goed bij het product.
Het zijn redelijk ruwe, niet perfect ronde palen
(natuurlijk), maar de bewerking van de mens (het
schillen) is aan de andere kant ook duidelijk.
- Het kan worden geleverd in ronde, geschilde palen in
grote aantallen.
- Het kan worden gehaald uit aangeplante bossen in
Engeland en Frankrijk, waardoor het hout een relatief
lage impact heeft op het milieu. Er worden namelijk geen
tropische bossen voor gekapt. Bovendien blijft, doordat
het van relatief dicht bij huis kan worden gehaald, de
uitstoot door transport relatief laag
- Kastanjehout is voor een hardhoutsoort tamelijk
goedkoop.
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Hoofdstuk 10

Het huisje

I

n dit hoofdstuk zal eerst worden gekeken naar de opbouw van het huisje uit
schijven en ringen. Er zullen definitieve maten vastgesteld worden. Daarna
wordt gekeken naar het combineren van een voederfunctie met een nestkast.

Het is de bedoeling dat het product door deze combinatie makkelijk open te
maken en dus schoon te maken en te legen is.

Opbouw
Binnenmaten
Allereerst moeten de binnenmaten worden vastgesteld
opdat dit het meest aantrekkelijk is voor vogels. Wat de
meest aantrekkelijke grootte is, hangt af van het soort
vogel. Als uitgangspunt wordt genomen dat het huisje
zo klein mogelijk moet zijn. Als je namelijk dikkere
stammen nodig hebt is dat significant duurder en moeilijk
te bewerken. De vogelbescherming biedt een document
aan met daarin voorkeuren voor binnenmaten van de
meest voorkomende holenbroeders. Deze is te vinden in
bijlage C. Wat opvalt is dat de maat 120 x 120 x 260 mm,
één van de kleinste maten, bij meerdere vogels voorkomt.
De invliegopeningen verschillen echter wel. De mogelijke
vogeldoelgroep voor deze afmetingen met de betreffende
invliegopening zijn de pimpelmees (28 mm), de koolmees
(32 mm), de bonte vliegenvanger (32 mm), de ringmus
(40 mm) en de gekraagde roodstaart (30x50 mm). Er is
besloten deze binnenmaat aan te houden en een opening
van 32 mm te nemen: dit is namelijk de voorkeur van
Afbeelding 4: Het huisje

twee verschillende vogelsoorten. Hiermee wordt de kans

Afbeelding 5: Bovenaanzicht van een ring waar het huisje

Afbeelding 6: Zijaanzich van de ring.

op gebouwd is. De binnendiameter ligt vast: 133 mm. De
buitendiameter is variabel tussen 170 en 190 mm.

vergroot dat het huisje daadwerkelijk bewoond gaat

van 135 mm, maar wel in 133 mm. Daarom wordt dus

worden. Bovendien heb je een tweede mogelijkheid als

vanaf nu als uitgangspunt genomen als binnenmaat van

één van de twee soorten weining voorkomt in de buurt.

het huisje.

Diameters ringen

Al eerder is besloten dat geschilde kastanjepalen te

De gegeven maten gaan uit van een vierkant huisje. Dit

gebruiken. Doordat de stammen geschild zijn is de

ontwerp is echter gebaseerd op een cilindrisch huisje.

diameter over een geleverde stam niet gelijk, maar zal

Omgerekend komt het grondoppervlakte van een vierkant

deze tot 20 mm verschillen. Dit kan in het voordeel

huisje van 120 x 120 mm overeen met een cirkelvormige

worden gebruikt: door kleine variaties in de diameter

huis met een diameter van 135 mm. Echter moet nog wel

en niet perfect ronde schijven wordt de uitstraling wat

rekening worden gehouden met productiemogelijkheden.

willekeuriger, en daarmee wat natuurlijker en speelser. Er

De schijven zullen tot ringen worden gezaagd met een

is een minimale dikte van het hout nodig. Ten eerste voor

cirkelboor. Deze zijn niet verkrijgbaar in een diameter

de isolatie, hiervoor wordt minimaal 15 mm aangeraden
door de vogelbescherming. Ten tweede is een minimale
dikte nodig om te voorkomen dat de ringen stuk gaan bij
de productie. De schijven wordten namelijk ingeklemd op
het moment dat er een gat uit wordt gezaagd om er een
ring van te maken. Hier komt een flinke torsie bij kijken.
Naar schatting is ook hiervoor 15 mm zeker nodig.
Doorgerekend zou je op een minimale buitendiameter
van 163 mm uitkomen (een binnendiameter van 133
mm en tweemaal de dikte van 15 mm). Echter wordt de

Afbeelding 7: Totaalplaatje van één van de zeven ringen.
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geleverd, met een variatie van 20 mm. Er wordt dus

productie zo weining mogelijk handelingen nodig zijn.

gekozen voor stammen van 170 - 190 mm, omdat dit de

- Het moet een degelijk systeem zijn. Bovendien moet

kleinst leverbare stammen zijn die op het smalste gedeelte

rekening worden gehouden met het werken van hout door

minimaal 163 mm zijn.

veranderingen in luchtvochtigheid en temperatuur.

Hoogte

De oplossing

De streefhoogte van de binnenmaat is dus 260 mm. Je wilt

Tweedeling - Het huisje wordt opgedeeld in twee delen:

niet al te veel schijven gebruiken voor het huisje, want

een voedertafel, bestaande uit de onderste schijf en ring,

dit zou meer bewerkingen dus meer kosten opleveren.

en de rest (zie afbeelding 8). Het onderste gedeelte wordt

Gatzagen die de benodigde diameter halen kunnen tot 41

de voedertafel genoemd, het bovenste gedeelte de klep.

mm diepte boren. Om de benodigde hoogte te halen zijn

De gaten die in de voedertafel worden geboord worden

dus 7 schijven nodig, welke op 37 mm dikte uit zouden

er helemaal doorheen geboord (zie afbeelding 9). Op

komen. Behalve de schijven die de cilinder vormen zijn

deze manier zitten de pinnen zo stevig mogelijk in het

er nog twee nodig om deze af te sluiten. Deze kunnen een

huisje en kan er bovendien geen water blijven staan in

stuk dunner dan de 37 mm die voor de ringen is gekozen.

de gaten. De pinnen zijn zogenaamde stokbouten (zie

Wel moeten ze voor voldoende isolatie zorgen, en zullen
daarom 15 mm zijn.

Gewicht

Analyse

- Om de kosten te drukken moeten er tijdens de

Ontwerpfase

diameter van kastanjepalen alleen in hele centimeters

zoals in dit hoofdstuk vastgesteld. Het huisje gaat

omdat dat ten koste gaat van de stabiliteit van het
product, en bovendien een te zwaar product moeilijk te

Klep

ongeveer 2,0 kg wegen. Veel zwaarder is niet wenselijk,

Uitwerking

Er is een berekening gemaakt op basis van de maten

tranporteren is.

Sluiting
Combinatie huisje en voedertafel
Een voedertafel moet zo open mogelijk zijn, zodat de

gaten kan houden en gemakkelijk kan vluchten. Bij het
systeem zijn de volgende eisen als uitgangspunt genomen:
- Van belang is het gebruiksgemak. Vaak worden

Voedertafel

vogel gevaren in de omgeving (bijvoorbeeld katten) in de

vogelhuisjes al niet schoongemaakt, dus moet de drempel
voor het verschonen zo laag mogelijk zijn. Bovendien is
gebruiksvriendelijkheid sowieso een goede eigenschap.

Afbeelding 8: De werking van het sluitsysteem
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Afbeelding 10: Stokbout

Hier heerst een andere temperatuur en luchtvochtigheid.
Voor nu wordt aangenomen dat de gaten in de voedertafel
waar de pinnen invallen 1 mm groter worden geboord
dan de diameter van de pin. Hier zal echter nog nadere
Afbeelding 9: De pin (grijs) zit vast in de klep (rood) en valt in het

naar moeten worden gekeken door een houtspecialist.

gat dat door de voedertafel (blauw) is geboord.

Hier wordt op teruggekomen bij de aanbeveling.

afbeelding 10). Deze bouten hebben de eigenschap

Volgorde schijven - Door de variabele diameter

aan de ene kant houtdschroefdraad en aan de andere

van het kastanjehout ontstaan er verspringen in het

kant ijzerschroefdraad te hebben. Het het einde met de

huisje die zo kenmerkend zijn voor de uistraling. Deze

houtschroefdraad wordt na voorboren vastgedraaid in de
klep. Het ijzerschroefdraad zorgt voor extra grip in hout,
zonder dat het erin gedraaid hoeft te worden.

Alternatieve sluiting - Voordat tot idee is gekomen zijn
twee andere systemen bedacht. Deze zijn te vinden in
bijlage I.

Andere problemen
Het werken van hout - Hout kan door veranderingen
in temperatuur en het opnemen of afstoten van vocht in
grootte toenemen of afnemen. Zolang de delen op elkaar
blijven zitten is dit geen probleem, dan veranderen ze
tegelijk in grootte en houden de pinnen de twee delen
bovendien op hun plek. Maar het product is gemaakt
om de klep en de voedertafel te kunnen scheiden. Als de
gebruiker het product als voedertafel wil gebruiken zal hij
de klep opbergen in bijvoorbeeld een schuur of berging.
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Afbeelding 11: Stapeling van schijven, gekeken naar grootte. 1 is
de kleinste (ca. 170 mm), 9 de grootste (ca. 190 mm).
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verspringingen moeten zo willekeurig mogelijk lijken: dit

maar ten goed aan de vogel. Bij een korte test bleek

komt natuurlijker over en dus minder productiematig.

2 mm een veilige maat: hier zal het water zeker door

De schijven kunnen niet zomaar op een hoop worden

wegstromen. In de praktijk zal het huisje altijd iets schuin

gegooid en op een willekeurige manier in elkaar worden

staan en zal het water naar één van de randen stromen.

gezet, want er er zijn wel een paar randvoorwaarden. De

De gaten zullen dus aan de rand moeten worden geboord.

aangeraden verdeling is te vinden op afbeelding 11. De

Het ideale aantal gaten is moeilijker vast te stellen. Meer

nummers slaan op de rangorde van grootte: de diameters

gaten betekent natuurlijk meer productiehandelingen,

lopen op van ca. 170 mm tot ca. 190 mm. De met ‘1’

maar bij te weining gaten kan er veel water blijven liggen.

genummerde schijf is de kleinste schijf, dus ca. 170 mm,

In de praktijk kan echter altijd wat blijven liggen tussen

oplopend tot de nummer 9 van ca. 190 mm. Aangeraden

de gaten in. Er is besloten om voor drie gaten te kiezen.

Doordat de bovenste schijf uit steekt versterkt het op

van de paal zijn te halen om te kunnen legen in de

een visuele manier de functie van het dakje, namelijk het

container. Verder moet de verbinding uiteraard degelijk

beschermen. De onderste schijf moet eveneens groot zijn

zijn om in het plaatje van een goed product te passen.

om het product voor het oog een stabiele basis te geven.

De gevonden oplossing is simpel maar effectief. Aan de

Als schijf met de invliegopening is de kleinste schijf

onderkant van het huisje wordt een schijf vastgemaakt

genomen. Dit is wederom een ondersteuning op visuele

(zie afbeelding 12). Deze schijf is hetzelfde als de schijven

wijze van de functie, namelijk het beschermen van de

van de paal. Op deze manier is het huisje simpelweg op

vogel. Daarom wordt het gat als het ware ‘weggestopt’.

het uiteinde van de paal te zetten, en valt hij door middel

Verder moeten de twee onderste ringen, in de afbeelding

van de vaste schijf om de paal heen. Voor het losmaken

de schijven met nummers 6 en 7, ook groot worden

kan hij simpelweg omhoog getild worden. Door het

genomen. Aangezien hier de stokbouten doorheen gaan

eigen gewicht wordt echter voorkomen dat het huisje

is het voor een veilige marge aangeraden hier ook dikke

bij omstandigheden als wind of iemand die er tegen aan

ringen voor te nemen. De rangschikking van de overige

stoot van de paal valt. Het uitstekende gedeelte van de

schijven hoeft minder streng bepaald te worden: wel

buis (zie afbeelding 12, rechts) is iets minder groot dan

moet in de gaten worden gehouden dat het totaalaanzicht

de hoogte van 57 mm van de schijf. Hierdoor rust het

willekeurig lijkt (dus niet bijvoorbeeld vier ringen van

huisje via de bevestigde schijf op de rest van de schijven

oplopende grootte achter elkaar).

van de paal, en is er geen overgang te zien. Het tweede

Ontwerpfase

Verbinding met de paal - De nestkast moet gemakkelijk

Uitwerking

schijven (in de afbeelding nummers 8 en 9) te halen.

Analyse

wordt om uit het dikste gedeelte van de het hout de twee

voordeel is dat er nu wat speling is voor als het hout gaat
Afwatering - Door de opstaande rand van de voedertafel

werken: op het moment dat het hout van de schijven

kan er water in blijven staan. Dit is onwenselijk omdat

van de paal wat uitzet of krimpt zal het huisje meegaan

hierdoor het hout sneller gaat rotten. Daarom worden

omdat het hierop rust. Dit is hetzelfde principe als een

er kleine gaten in geboord waar het water door weg kan

drijvend schip: deze rust op het water en zal mee omhoog

lopen. Hierdoor komt er weliswaar ook lucht binnen als

of omlaag gaat als de hoogte van het water verandert. De

het product als nestkast wordt gebruikt, maar dit is niet

schijf wordt aan het huisje bevestigd door middel van

direct een probleem. Ten eerste kunnen de gaten heel

schroeven (zie afbeelding 13).

klein worden gehouden, zolang het water er nog maar
door kan. Ten tweede komt een beetje ventilatie alleen
53

Afbeelding 12: Het huisje met met de vaste schijf (boven) en het huisje met schijf
op de paal met de buis zichtbaar door de bovenste schijf (rechts)

Afbeelding 13: Voedertafel van boven met schroeven zichtbaar
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Hoofdstuk 11

De paal

D

e paal is de ruggengraat van het ontwerp. Het is heel bepalend in de
uitstraling van het ontwerp. De structuur is grote lijnen bepaald, maar de
details zullen in dit hoofdstuk uitgewerkt worden. De afmetingen van het

huisje zijn vooral technisch bepaald (zoals wensen van de vogel en mogelijkheden
van machines). Dit speelt een minder grote rol bij de paal, onder andere omdat
de schijven kleiner zijn en er daardoor meer mogelijkheden tot verwerking zijn.
Er zal dus meer op de uitstraling worden gefocust.

Opbouw

Afmetingen schijven

De schijven worden aan een centrale buis geregen. Dit
heeft een aantal voordelen

Bij het bepalen van de afmetingen van de schijven moet

- Deze opzet is veel betrouwbaarder dan methoden

rekening worden gehouden met technische factoren

waarbij de schijven één voor één aan elkaar worden

(prijs, gewicht) en esthetische factoren (de uitstraling).

gemaakt, zoals lijmen of schroeven. Er hoeft dan maar

Als uitgangspunt worden de diameters 80-100 mm, 100-

één van de vele verbindingen los te raken en de paal is

120 mm en 120-140 mm genomen. Deze worden namelijk

stuk

standaard geleverd en lijken het meest aannemelijk om te

- De gebruiker kan invloed uitoefenen op het product. Hij

worden onderzocht.

kan zelf de volgorde van de schijven bepalen. Zo kan hij

diameter hebben) willekeurig worden gestapeld of dat

Technische factoren afmeting
schijven

er een bepaald patroon in zit (bijvoorbeeld oplopend in

Kosten - Om een idee te krijgen van de kosten is gekeken

diameter)

naar de prijzen van Van Biezen, één van de grootste en

- Dit is voor de productie een relatief gemakkelijke

voor zover te achterhalen de goedkoopste aanbieder

methode: er hoeft alleen een gat in de schijven worden

van geschild kastanjehout. De gegevens zijn in tabel 2

geboord, wat in massaproductie vrij snel kan.

te vinden. Het gaat hier slechts om een indicatie van

- Bij het transport kunnen de schijven los worden verpakt

de kosten, niet om het exacte bedrag dat de sociale

en ben je niet afhankelijk van de vorm van de paal

werkplaats kwijt zal zijn. Factoren als materiaalverlies

bijvoorbeeld kiezen of de schijven (die een verschillende

door zaagsnedes en reststukjes is niet meegenomen.

Diameter (
mm)

Prijs

Lengte (m)

Prijs/1,5
meter

Diameter ( mm)

Gewicht (kg)

80-100

€ 3,36

2,00

€ 2,52

80-100

4,6

100-120

7,1

100-120

€ 4,21

2,00

€ 3,16

120-140

9,9

120-140

€ 5,10

2,00

€ 3,83

Tabel 3: Het gewicht van 1,5 meter paal per diameter, met
inachtneming van een gat van 20 mm in elke schijf.

tabel 2: De prijzen van van Biezen, exclusief BTW. De palen zijn
in verschillende lengtes te krijgen, maar elke keer is 2,00 meter
genomen omdat dit de beste prijs per meter betrof (Bron: http://
www.goedkastanjehout.nl/kastanje-palen/).

Met enige voorzichtigheid kan geconcludeerd worden
dat een grotere diameter voor de prijs niet hoeft te
worden gelaten. Het gaat om ca. €0,65 meer per grotere
lengtemaat. Wel moet worden opgemerkt dat het kiezen
van een grotere diameter ook indirect invloed kan hebben
op de kosten. Zo zijn mogelijk de tranportkosten en
bewerkingskosten hoger. Dit is echter moeilijk vast te
stellen, maar zal naar verwachting ook geen spectaculaire
invloed hebben op de vastgestelde prijsstijging van €0,65.
Hetzelfde geldt de hoogte van de schijven.

Gewicht - Per paal is uitgerekend wat het theoretisch
gemiddelde gewicht is. Hierbij is uitgegaan van een
gat van 20 mm, een lengte van 1,5 meter en is verlies
door zaagsneden etc. niet meegenomen. De resultaten
zijn te vinden in tabel 3. De conlusie is dat de keuze
van de diameter van de paal grote invloed heeft op het
uiteindelijke gewicht. Het huisje is eerder vastgesteld op
ongeveer 2,0 kg. Het gewicht van de buis en de paalpunt
moet nog worden vastgesteld. Het belangrijkste argument
voor een lichte constructie is dat dit stabieler is. Behalve
dat grotere schijven zwaarder zijn, zullen ze ook meer
wind vangen. De hoogte van de schijven is niet van
invloed op het gewicht, de totale lengte uiteraard wel.
Echter is 1,5 meter wel echt een minium gezien de eisen
met betrekking tot de vogel.

Esthetische factoren afmeting
schijven
Diameter - Als eerste is bepaald welke van de drie
diameters (80-100 mm, 100-120 mm en 120-140 mm)
werd gekozen. Op afbeelding 14 is het verschil te zien
(de hoogte van 75 mm is willekeurig genomen en wordt
later bepaald). Bij het kijken naar de effecten op de
vormgeving wordt vooral gekeken naar de verhouding
tot het huisje waarvan de maten al vast liggen. Omdat
de schijven van het huisje en van de paal van hetzelfde
materiaal worden, komen ze op het gebied van uistraling
behoorlijk bij elkaar in de buurt. Met het kiezen van
de vorm moet een beetje meer contrast tussen beide
schijven komen: de acute overgang markeert de invloed
van de mens. Wat dat betreft pas de kleinste diameter,
80-100 mm, het beste bij het product. Aangezien die ook
technische voordelen heeft (minder gewicht en kosten) is
voor deze diameter gekozen.

Hoogte - Bij het bepalen van de hoogte van de schijven
van de paal is rekening gehouden met de verhouding tot
de afmetingen van de schijven van het huisje (lichtbruin
in afbeelding 14). De schijven van de paal zullen hoger
worden dan die van het huisje. Hierdoor krijg je een hele
andere verhouding tussen hoogte en diameter. Dit is
bevorderlijk voor het contrast tussen de schijven van de
paal en van het huisje. Het huisje is uit veel meer kleinere
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Bepaling stapeling - De schijven worden acentrisch

dan de ruwe, groffe stam. Dit past goed bij het product:

geboord. Met de bepaling van de stapeling wordt in feite

in het huisje wordt gebroed, gegeten etc.: hier pas een

bedoeld hoe ver het geboorde gat van de as van de schijf

fijnere structuur bij.

wordt geboord. Dit wordt de gatafwijking genoemd.

Ontwerpfase

Analyse
laagjes opgebouwd, en lijkt veel fijner en uitgewerkter

Uitwerking

Afbeelding 14: Varieëren van de diameter. Links: 80-100 mm, midden: 100-120 mm en rechts 120-140 mm (hoogte 75 mm).

Om de precieze verhouding te bepalen is een beroep
gedaan op de regel van de gulden snede. De gulden snede
schrijft een verhouding van 5:8 voor. Deze verhouding
komt op allerlei gebieden veel voor, zowel objecten
bepaald door de mens als door de natuur. De verhouding
van de gulden snede wordt door mensen als zeer
harmonisch ervaren. Als we als diameter 90 mm nemen
(het gemiddelde van 80 en 100 mm), geeft dit volgens
de verhouding 8:5 een resultaat van 56 mm. De schijven
zullen dus 56 mm hoog worden.

Afbeelding 15: Bovenaanzicht schijf met afmetingen
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Afbeelding 16: Varieëren van de stapeling, van links naar rechts: centrisch, fijn, gemiddeld en grof.

Hoe verder dit is, hoe groter de verspringingen. Bij
een grote verspringing is de uistraling wilder en grover
dan bij een kleine verspringing. Op afbeelding 16 is
geëxperimenteerd met verschillende stapelingen door
middel van een proefopstelling. Om te kijken wat het
effect op het totaal is, zijn op afbeelding 17 een aantal
afbeeldingen te zien met verschillende gatafwijkingen.
Naar aanleiding hiervan is besloten om voor een
maximale gatafwijking te gaan (rechts op afbeelding
17). De onregelmatige stapeling is heel kenmerkend
voor de uitstraling. Het lijkt een instabiele blokkentoren
die elk moment om kan vallen. De willekeurige scheve
stapeling past goed bij de uistraling die voor ogen staat:
het geeft de onregelmatigheid van de natuur weer,
maar heeft tegelijkertijd ook associaties van menselijke
invloeden. Het stapelen van blokken is juist weer iets
typisch menselijks. Om maximaal gebruik te maken van
deze eigenschappen wordt de afwijking maximaal. Dit
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Afbeelding 17: Stapelingen met gatafwijken van 10 mm (links),

komt neer op op een gatafwijking van 20 mm. Wanneer

15 mm (midden) en 20 mm (rechts).

we uitgaan van een buis met een diameter van 20 mm

Bachelor eindopdracht: het ontwerp van een innovatieve tuintotem

Analyse
de paal met behulp van het blokje in de paalpunt zit (rechts)

wordt hiermee een marge van 10 mm tot de rand in acht

Ontwerpfase

Afbeelding 18: De paalpunt (links), en het systeem uitgelegd hoe

afbeelding 15 is een bovenaazicht met maten weergegeven
Paalpunt - Het product kan in de grond worden
gezet met de paalpunt (zie afbeelding 18, links).
Deze paalpunten worden worden in grote aantallen

Uitwerking

genomen in het geval van de kleinst mogelijke schijf. In

geproduceerd om schuttingpalen vast te zetten in
de grond. In de paalpunt wordt bij de productie een
houten blok geschroefd met een gat erin. Hier kan de
buis simpelweg in worden gezet, waarna de schijven
om de buizen kunnen worden geregen (zie afbeelding
18, rechts). Voor dit blok is geïmpregneerd vurenhout
geschikt: het wordt in balken met de juiste afmeting
aangeleverd en is goedkoper dan het kastanjehout.
Doordat het is geïmpregneerd en zich in de metalen huls
bevindt is dit vele jaren bestand tegen rotten.
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Hoofdstuk 12

Eindproduct

I

n dit hoofdstuk worden een aantal aspecten behandeld die nog niet aan
de orde zijn gekomen: de bouw van het prototype, verpakking, transport,
oplevering, gebruik en verkoop. Het hoofdstuk begint met het bekijken van

het totale product

Resultaat
Bemating
Het totale product wordt ongeveer 2,50 meter hoog,
waarvan 1,75 boven de grond uitsteekt (zie afbeelding
19). Qua bemating heeft het product veel overeenkomst
met de mens. De hoogte is die van een gemiddeld mens,
waarbij je het huisje als hoofd kunt zien. De volledige
bemating is te vinden in bijlage G.

Het model
Bouw prototype - Om te kijken hoe het product er in
het echt uit gaat zien is een prototype gemaakt. Daarbij
zijn kleine aanpassingen gedaan. Zo is om logistieke
redenen berkenhout gebruikt. De maten zijn wel
kloppend. De grootste uitdaging was om de klep met
de pinnen vloeiend in de voedertafel te kunnen zetten.
Uiteindelijk zijn de gaten in de voedertafel 2 mm groter
geboord dan de diameter van de pinnen. Het is geen
probleem als hier wat speling in zit: door zijn eigen
gewicht blijft de klep met de pinnen in de voedertafel
zitten. Op afbeeldingen 20, 21 en 24 zijn afbeeldingen
van (de bouw van) het prototype te vinden. Tijdens het

Afbeelding 19: het totaalproduct. Links een exploded view, rechts
het product met bemating.

automatische cirkelzaagtafel in schijven gezaagd voor de paal

Analyse

Afbeelding 21: Een vurenhouten paal wordt door een

het ‘geschilde’ effect na te bootsen

Afbeelding 22: Het model in een menselijke, levendige omgeving

Afbeelding 23: Het model in een natuurlijke omgeving

bouwen van het prototype is ook goed gekeken naar de

omgeving dan bij een natuurlijke tuin, omdat tijdens het

productiemethoden. Het hele productieplan is te vinden

uitwerken van het product iets meer naar de menselijke

in Bijlage H. Hierin wordt verderop in dit hoofdstuk

kant is opgeschoven. Toch is het product zeker niet

terug gekomen.

misplaatst in een natuurlijke tuin. Wellicht dat de

Uitwerking

Ontwerpfase

Afbeelding 20: De klep. Het beukenhout is bijgeschaafd om

‘echte’ natuurfreak die zijn tuin als levende jungle heeft
Model in de omgeving - Eerder is bepaald dat het

ingericht het product niet koopt, maar dan zit je wel heel

product in een natuurlijke tuin moest passen of in een

ver aan de natuurlijke kant. Het product kan zeker een

warme en gezellige (levendige) tuin. Op afbeeldingen

brede doelgroep bereiken.

22 en 23 is het model in deze omgevingen geplaatst.
Het product past bij een levendige tuin iets meer in de
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Afbeelding 24: Foto’s van het prototype
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De schijven worden in een zak gedaan en samen met

moet kunnen worden is tijdens het ontwerpproces

het huisje en een handleiding in een doos gestopt. Er

continu in de gaten gehouden. Het eindproduct is zo

worden 26 schijven geleverd: er zijn 25 nodig en nog

ontworpen dat het vervaardigd kan worden zonder

een reserveschijf. De paalpunt en de buis zijn echter een

specifieke vakmanschap of geavanceerde machines.

stuk langer, waardoor het niet praktisch is deze ook in de

In bijlage H is het volledige productieplan te vinden.

doos te stoppen. Deze worden met tie wraps aan elkaar

Dit productieplan voor een sociale werkplaats heeft

bevestigd. Uiteindelijk wordt het product dus in twee

geen noemenswaardige wijzigingen ten opzicht van

delen getransporteerd en aangeleverd: een doos en een

een ‘gewoon’ productieplan. In deze paragraaf zal een

pakketje met de buis en paalpunt aan elkaar gebonden.

samenvatting van het productieplan worden gegeven,

De afmetingen van de doos zijn 40 x 40 x 20 cm. Hiermee

opgesplitst in de paal en het huisje.

passen precies zes dozen liggend op een europallet.

Het huisje - De aangeleverde stam zal eerst met

Gebruik

een lintzaag (of indien aanwezig: een cirkelzaag met

Opbouwen - Het opbouwen kost enige moeite, maar dit

toereikende diameter) in schijven worden gezaagd.

hoeft slechts eenmalig te gebeuren (tenzij de gebruiker

Daarna zullen deze worden ingeklemd om met een

besluit het product in zijn geheel op te bergen). De

gatzaag de schijven tot ringen te boren. Vervolgens

gebruiker moet de volgende handelingen ondernemen:

worden de schijven en ringen gelijmt tot de voedertafel

1. Het product van de verpakking ontdoen. Dat wil

en de klep. Ten slotte kan de invliegopening worden

zeggen: de doos openen, de zak met schijven openen en

geboord, de stokbouten worden geplaatst, de gaten in de

de twee tie wraps waarmee de paalpunt en buis aan elkaar

voedertafel worden geboord en de onderste schijf met

zitten losmaken

schroeven worden gemonteerd.

2. Het plaatsen van de paalpunt. Hiervoor zal een gat
moeten worden geboord of gegraven.

De paal - De aangeleverde stammen worden met een

3. De buis in het houten blok van de paalpunt zetten.

automatische cirkelzaag in stukken gezaagd. Deze

4. De 25 schijven om de buis rijgen.

machine moet eenmalig worden ingesteld. Daarna

5. Het huisje op het uiteinde van de buis plaatsen.

Analyse

De eis dat het product in een sociale werktplaats gemaakt

Ontwerpfase

Verpakking

Uitwerking

Productie

hoeven alleen nog maar stammen worden aangevoerd.
De machine zorgt dan zelf voor schijven van 56 mm.

Het grootste deel van werk gaat zitten in het plaatsen van

Hierna moeten de schijven worden opgeschuurd. Het

de punt en het rijgen van de schijven. Het product is in

boren wordt gedaan met een kolomboormachine. Dan

ca. 10 minuten op te bouwen.

zijn er nog de buis en de paalpunt. De buis wordt met een
buisknipper op de goede lengte afgeknipt en afgebraamd.

Onderhoud - Een van de voordelen van het product

Het blok hout dat in de punt komt wordt uit een balk

is dat het huisje gemakkelijk geleegd kan worden als

gezaagd op dezelfde manier als de schijven uit de paal.

de broedperiode voorbij is. Het huisje kan simpelweg

Daarna wordt deze doorgeboord en vastgeschroefd in de

van de buis worden afgeschoven, net als de klep van de

punt

voedertafel (zie afbeelding 19) en kan geleegd worden in
de groene container. Ongedierte kan verwijderd worden
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Onderdeel
Stam 170-190 mm

Levering
300 cm

Prijs
€ 82,00

Product
2 x 19 mm + 7 x 41

Prijs per product

Leverancier

€ 8,90

Adequat

mm
Stam 80-100 mm

200 cm

€ 4,06

26 x 58 mm

€ 3,10

van Biezen

Buis 20 mm alumin-

500 cm

€ 18,75

1598 mm

€ 6,25

AluArt Aluminium BV

Paalpunt

Per stuk

€ 4,75

1 stuk

€ 4,75

Tuinhout online

Balk 70 mm

400cm

€ 12,20

148 mm

€ 0,45

Houthandel van Loon

Stokbout M8-100 mm

100 stuks

€ 11,18

3 stuks

€ 0,33

www.ijzerwaar.be

ium

Totaal

€ 23,78

Tabel 4: berekening materiaalkosten. De gegevens behoeven de volgende aanmerkingen:
- de genomen lengtes onder de kolom ‘product’ zijn met inachtneming van zaagsnedes van 2 of 4 mm.
- bij de genoemde prijs per product is rekening gehouden met verliezen door stukken restmateriaal.
- niet meegenomen zijn de drie benodigde schroeven en de lijm. Deze bedragen zijn naar verwachting erg klein en zullen geen
significant verschil op het eindbedrag tot gevolg hebben.
- de prijzen zijn allen inclusief BTW.

Ve r k o o p

met heet water en een borstel 1. Indien het product als
nestkast gebruikt gaat worden moet dit elke najaar
gebeuren.

Verkoopprijs
Het is lastig om een precieze verkoopprijs aan te geven

Gebruik nestkast en voedertafel - Zowel een
voedertafel als een nestkast kan het hele jaar door worden
gebruikt. Een nestkast wordt in principe in het voorjaar
gebruikt om te broeden, maar kan ook in het najaar door
vogels worden gebruikt om te overwinteren. Van de twee
vogelsoorten waarvoor het huisje geschikt is overwintert
de koolmees wel in Nederland. De bonte vliegenvanger
trekt naar het zuiden. Ook het voeren kan het hele jaar
door. Het verschilt wel per seizoen wat het beste voor de
vogel is .
2

omdat heel veel gegevens missen. Wel kan een grove
schatting worden gemaakt en worden bepaald in welk
prijssegment het product zich ongeveer zal bevinden. In
tabel 4 is een berekening van de materiaalkosten gemaakt.
Deze kosten lijken pittig te zijn: bijna 24 euro aan alleen
materiaalkosten. Dit zou behoorlijk veel zijn, gezien dit
enkel nog de materiaalkosten zijn en veel vogelhuisjes in
totaal nog geen 24 euro kosten. Echter zijn er redenen om
aan te nemen dat de bedragen onder de kolom ‘prijs’ flink
lager kunnen uitvallen:
- Er zijn waarschijnlijk goedkopere leveranciers te
vinden. Voor de gegevens uit tabel 4 is alleen op websites
gekeken, terwijl veel leveranciers hun prijzen daar niet op
vermelden
- Sociale werkplaats hebben veel ervaring met inkopen,
dus zullen ook beter weten hoe en waar het goedkoopst
ingekocht kan worden

1
http://www.vogelbescherming.nl/service__vragen/vragen__
antwoorden/q/fq_id/124
2
http://www.vogelbescherming.nl/service__vragen/vragen__
antwoorden/q/fq_id/40
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- Sommigen prijzen, zoals die van de paalpunt, zijn niet
van een groothandel maar van een winkel. Daar valt dus
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ook nog te besparen

Label - Aangeraden wordt om het product bij verkoop te

- Er zal nog een keer goed moeten worden gekeken naar

voorzien van een label. Dit label moet bij de presentatie

de materialen in het product. Wellicht dat er bepaalde

in de winkel duidelijk zichtbaar zijn. Het doel van

materialen vervangen kunnen worden door vergelijkbare

het label is om in de korte tijd die de consument aan

maar goedkopere materialen.

het product besteedt de belangrijkste voordelen te

waardoor de consument meer aandacht aan het product

wordt, ook een schatting gemaakt van de doorlooptijd.

besteedt en het uiteindelijk koopt. Op dit label moet

De productie van één product, inclusief verpakking,

staan:

kost ongeveer 28 minuten. Voor de rest is het lastig

- Dat het product met een paalpunt in de grond is te

om zinnige uitspraken te doen over de kosten. De

zetten

belangrijkste factoren voor de winkelprijs, naast de

- Dat het product zowel een nestkast als een voedertafel is

besproken materiaal- en productiekosten, zullen zijn:

- Dat het is gemaakt door mensen met een beperking. Dit

- kosten van het ontwerpproces

moet er niet te pontificaal opstaan, maar wel duidelijk.

- transport van materialen en het product

Het idee is dat mensen eerst het product zien, het product

- overheadkosten

hen aanspreekt en pas daarna zien dat het door mensen

- belasting (BTW)

met een beperking is gemaakt.

- verkoop

- Verder zal ook het dwarsmerk erop komen te staan,
maar deze is op het moment van schrijven nog in

Aan de andere kant krijgt de sociale werkplaats wel

ontwikkeling.

Ontwerpfase

Verder is in bijlage H, waar een productieplan besproken

Analyse

communiceren. Hiermee wordt de interesse gewekt

met al is de schatting dat het product voor 60 tot 90 euro

Belangrijk is dat de boodschap kort maar krachtig is. Op

in de winkel zal kunnen komen te liggen.

afbeelding 26 staat een voorbeeld van hoe dit eruit zou
kunnen komen te zien.

Presentatie bij verkoop
In de winkel - Bij voorkeur wordt een showmodel bij

Handleiding en brochure

de verkoop in de grond gezet. Dit zal echter niet altijd

Bij het product wordt naast een handleiding ook een

mogelijk zijn. Tuincentra hebben de vogelproducten op

brochure bijgeleverd. De handleiding is bedoeld om

palen vaak binnen staan op een houten of betonnen vloer,

uitleg te geven hoe het product opgebouwd en gebruikt

waar je moeilijk een gat in kunt boren om de paalpunt in

moet worden en om aan juridische eisen te voldoen.

te steken. In dat geval zal het showmodel op een houten

De brochure wordt voor twee doeleinden gebruikt.

of metalen plaat kunnen worden geschroefd dat als statief

Ten eerste wordt het gebruikt voor interessante en

dient.

nuttige informatie. Dit is een soort extra service naar de

Uitwerking

subsidie, waardoor de productiekosten zullen dalen. Al

Afbeelding 26: Een voorbeeld van hoe het label eruit zou kunnen komen te zien
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gebruiker toe. Informatie die vanuit dit doel gezien op de
brochure kan komen te staan:
- informatie over de twee vogelsoorten waarvoor
de nestkast is gebouwd (de koolmees en de bonte
vliegenvanger).
- Hoe en wanneer voeren.
- Hoe kan de rest van je tuininrichting helpen bij het
aantrekken van vogels.

Ten tweede kan de brochure gebruikt worden om het idee
achter het product met betrekking tot participatie van
mensen met een beperking nader toe te lichten.
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Hoofdstuk 13

Conclusies en
aanbevelingen

De doelstelling was om naar het idee van de tuintotem

het ontwerp persoonlijk zijn en ontspannen overkomen.

een product te ontwerpen dat strookt met de visie

Tijdens de ontwerpfase is besloten vooral te richten op de

van Dwarswerk, van analyse tot uitgewerkt product.

harmonie tussen mensenlijke en natuurlijke invloeden.

De hoofdvraag die is gesteld luidt als volgt: hoe kan
een vogelhuisje worden ontworpen, zodat het gemaakt

Het uiteindelijke ontwerp is geheel opgebouwd uit ringen

kan worden in een sociale werkplaats en het imago van

en schijven en kan met een paalpunt in de grond worden

producten, gemaakt door mensen met een beperking, kan

gezet. Het product is een combinatie van natuurlijke

verbeteren?

en menselijke invloeden. De vorm, oorspronkelijk
geïnspireerd op een boom, en het materiaal neigen

Bij de analyse is de sociale werkplaats, de markt, de

meer naar de natuurlijke kant. De structuur is juist weer

gebruiker en omgeving onderzocht. De beperkingen

menselijker. Het is te zien dat een natuurlijke paal in

van sociale werkplaatsen zijn dat er geen geavanceerde

stukken is gezaagd en weer in elkaar is gezet maar net

machines staan en dat er voor de producten geen

niet zoals het was. Dit geeft de menselijke eigenzinnige

vakmanschap vereist mag zijn. Verder wordt het

bewerking op de natuurlijke basis weer. Het materiaal

productieproces altijd in kleine stapjes gesplitst. Uit het

is geschild kastanjehout: dit is relatief duurzaam, en

marktonderzoek bleek dat veel huisje met een natuurlijke

de uistraling combineert een natuurlijke uitstraling

uitstraling een klassiek ontwerp hebben. Huisjes met een

(stukken bast, grove niet perfect ronde doorsneden) met

moderne uitstraling hebben een vernieuwender uiterlijk

menselijke invloeden (het is direct duidelijk dat het hout

en worden veel in kunstzinnige vormen toegepast. Het

is geschild).

te ontwerpen product moest in de vernieuwende hoek
liggen. Ten slotte is bij de analyse bepaald dat bij de

De schijven van en paal zijn acentrisch geboord en

ideeën in de stijlen van warmte en gezelligheid, natuurlijk

worden daarna om een buis geregen. Na plaatsing zijn

en ecologisch en modern wordt gekeken. Verder moet

ze nog draaibaar, zodat de gebruiker invloed heeft op

de uistraling van het product. Doordat de schijven

- Voor de verkoop zal in elk geval een label en een

acentrisch geboord zijn heeft de paal zijn karakteristieke

handleiding gemaakt moeten worden. Daarnaast wordt

uitstraling die doet denken aan een instabiele

aangeraden een brochure zoals beschreven te maken en

blokkentoren. De paal is echter juist heel stabiel, hij

mee te leveren.

zal nooit omvallen. Wel kan de paal licht wuiven in de
wind. Het huisje kan in zijn geheel worden afgenomen

In dit verslag is beschreven hoe tot het eindontwerp is

om schoon te maken, maar ook kan alleen de bovenkant

gekomen en zijn ontwerpkeuzes beargumenteerd. Indien

(de klep) eraf worden gehaald om er een voedertafel van

het ontwerp aangepast wordt, moeten de volgende punten

te maken. Gezien de afmetingen is het product geschikt

in acht worden genomen:

voor koolmezen en bonte vliegenvangers.

- Het speerpunt van het ontwerp is de uistraling die
de menselijke bewerking op de natuur weerspiegelt.

Het product voldoet aan de eis dat het gemaakt

Dit moet in het achterhoofd worden gehouden als

kan worden in een sociale werkplaats: er zijn geen

er aan de buitenkant veranderingen plaatsvinden.

geavanceerde machines of specifiek vakmansschap

Over het algemeen moet hiermee voorzichtig worden

vereist voor het produceren van het product. Wel moet

omgesprongen om de harmonie in tact te laten.

de productie in kleine stapjes worden opgedeeld. Dit is

- Daarnaast is de combinatie tussen een voedertafelje

gebeurd in het productieplan.

en een nestkast een sterk verkooppunt, maar niet heilig.
In bijlage I zijn twee alternatieve systemen voor de

Met het uitwerken van de opdracht is getracht een zo

combinatie bedacht. Indien het huidige systeem op het

volledig mogelijk en doordacht resultaat aan te leveren.

gebied van kosten of productie onhaalbaar lijkt kan hier

Toch blijven er altijd een paar punten open waar nog

een beroep op worden gedaan. In deze bijlage is tevens

nader naar gekeken moet worden.

een goedkoper alternatief te vinden te vinden waarbij de

- Er moet nog een keer goed gekeken worden naar de

combinatie met een voedertafel vervalt, maar de nestkast

diameter en materiaal van de buis. Het prototype had een

nog wel open kan.

kleinere diameter dan de aangeraden 20 mm. Het effect
van verschillende diameters zou getest moeten worden.
- Het hele ontwerp zal goed moeten worden bekeken door
een expert op het gebied van hout. Deze zal onder andere
moeten kijken naar de gevolgen van het werken van hout.
- Met de sociale werkplaats die het product gaat maken
moet worden gekeken naar de productiemethode. Elke
werkplaats is weer anders, dus is het ook afhankelijk van
de keuze van de sociale werkplaats hoe het product het
beste gefabriceerd kan worden. Verder zal nog moeten
worden bepaald welke grootte schroeven worden gebruikt
en welk soort lijm.
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Bronvermelding
Analyse
www.dwarswerk.nl
http://www.dwarswerk.nl/uploads/Handvest.pdf
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Analyse

http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/nestkasten/aanschaf_nestkast

http://www.goedkastanjehout.nl/kastanje-palen/

Uitwerking

http://www.encyclo.nl/begrip/creosoteren

Ontwerpfase
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Bijlage A

Productonderzoek

Aanbieders
Er zijn vele verschillende aanbieders van vogelhuisjes,
zowel op het internet als in winkels. Denk bij winkels
aan bijvoorbeeld bouwmarkten en tuincentra. Bij dit
onderzoek zijn vogelhuisjes van drie verschillende
aanbieders bekeken. Een korte omschrijving van de drie
aanbieders:

mogelijkheid voor verschillende vliegopeningen. Als
ontwikkelaar verkoopt Widee de producten niet zelf maar
is ze op zoek naar verkopers.

Www.vogelhuisjes.nl
Dit is een vrij algemene site die vogelhuisjes aanbied.
Ze bieden vogelhuisjes, gerelateerde producten
(voederschalen etc.) en huizen voor overige dieren aan.
Het karakter is commerciëler vergeleken met Vivara, en

Vivara

de kwaliteit variëert.

Deze aanbieder ontwikkelt en verkoopt
natuurbeschermingsproducten, waarbij veel producten
om vogels gaan. Het is een organisatie die zich duidelijk
richt op kwaliteit, en dan met name voor de vogel.
De doelgroep is de echte natuur- of vogelliefhebber.

In de diagrammen zijn de producten van Vivara zwart
omlijnd, die van Wilnest groen en die van www.
vogelhuisje.nl blauw. Op deze manier is snel te zien bij
welke aanbieder een product hoort.

De vogelproducten komen dan ook in samenwerking
met de vogelbescherming, vogelkenners en gerelateerde
instanties tot stand, en worden bovendien uitvoerig

Analyse nestkasten

getest. Kenmerkend zijn de groene daken op de houten
vogelhuisjes.

Er is een selectie gemaakt van 19 interessante of juist
heel gewone en representatieve nestkasten die in het

Widee
Widee is de ontwikkelaar achter de wilnest: een kleine
maar goed doordachte serie van twee vogelhuisjes. De
vogelhuisjes hebben innovatieve aspecten, zoals de

onderzoek gebruikt gaan worden.

Afbeelding

Naam
Pluto

Prijs
(€)
19,95

Aanbieder
Vivara

Diameter

Afmetingen

( mm)

( mm)

32

210 x 166 x Mezen
265

Vogels

Opmerkingen
Met marterbeveliging

Boomklevers
Bonte
vliegenvanger

Peru

12,95

Vivara

50

230 x 165 x Winterkoninkje
210

Cyprus

16,95

Vivara

34

165 x 215 x Boomklever

Met plexiglas

300

kijkvenster

Huismus
Koolmees

Infrarood

99,95

Vivara

32

camera nest-

385 x 150 x Mussen

Zwart-wit beelden op

160

televisie te bekijken

Mezen

kast

New Mexico

12,95

Vivara

-

190 x 255 x Grauwe vliegen-

Moet laag opgehangen

215

worden

vanger
Roodborst
Witte kwikstaart

Woodstone

19,95

Vivara

-

huiszwaluwn-

380 x 165 x Huiszwaluw

Witte acherkant: uit

125

onderzoek is gebleken

est

dat dit zwaluwen
aantrekt

Waal

16,95

Vivara

28

170 x 260 x Pimpelmees
190

Materiaal: elzenhout

Zwarte mees

73

Alicante

Bonaire

22,95

12,95

Vivara

Vivara

28

225 x 260 x

Materiaal: houtbeton

32

160

Leverbaar in 2 maten

Half-

invliegopening

open

Met marterbeveiliging

28

120 x 140 x Kleine mezen
230

Berkenblok

6,95

Vivara

32 Half-

175 x 195

open

x275

32: Koolmees
Kuifmees

Gemaakt van een berkenblok

Boomklever
Bonte vliegenvanger
Halfopen: roodborst
Winterkoning
Witte kwikstaart
Grauwe
vliegenvanger
Terracotta pot

Aruba

12,99

105

200

105 mm mezen

12,99

130

220

130 mm mussen

14,99

165

270

165 mm

(hoogten)

spreeuwen.

14,95

Vivara

Vivara

28

195 x 160 x Kleine mezen
300

74

Handgemaakt

Wilnest

18,45

Wilnest

28

8 pimpelmees

Variabele vliegeopening

35

35 huismus

Materiaal: reyclebaar

40

Boomklever

kunststof

32x52

Bonte vliegen-

Dubbelwandig dak

vanger
Koolmees

Nestkast afnmeer van
dak, bovenkant van

40 ringmus

Plexiglas

32x52 gekraagde

Tevens voedertafelje

roodstaart
Contego

15,95

Wilnest

28

28 pimpelmees

Dubbelwandig

35

35 huismus

Draaisysteem voor

Boomklever

keuze invliegopening

Bonte vliegenvanger
Koolmees
Design vogel-

14,95

villa

www.

170 x 170 x Pimpelmees

vogelhuisjes.

300

nl

Zwarte mees
Kuifmees
Matkop

Nestbuidel

6,95

zeegras

www.

263 x 153 x Koolmees

Materiaal: vurenhout en

vogelhuisjes.

110

zeegras

nl

Pimpelmees
Mus
Bonte
vliegenvanger

Vogelhuis reed 14,95

www.

205 x 155 x Pimpelmees

Materiaal: diverse natu-

vogelhuisjes.

300

urlijke materialen

nl

Mus
Bonte
vliegenvanger

75

Berk stam

7,95

www.

200 x 140 x Pimpelmees

vogelhuisjes.

140

nl

Zwarte mees
Kuifmees
Matkop

Minie Mouse

14,95

170 x 150 x Pimpelmees
270

De selectie vogelhuisje zijn in een diagram
geplaatst,waarin het ontwerp (klassiek of modern) is
uitgezet tegen de uistraling (materiaal en kleur).

Ontwerp
De as loopt hierbij van klassiek naar vernieuwend. Met
klassiek moet gedacht worden aan een standaard, simpel
rechthoekig vogelhuisje met een schuin dakje. Naarmate
een product nieuwe of bijzondere vormen aanneemt of
op een andere manier iets vernieuwends of opmerkelijks
uitstraalt zal het meer naar de rechterkant (vernieuwend)
opschuiven.

Materiaal en kleur
De vogelbescherming raadt gebruik van natuurlijke
materialen en kleuren aan. Hoe natuurlijk de materialen
en kleuren, hoe aantrekkelijker het product is voor de
vogel.
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Afbeelding 1: De 19 geselcteerde huisje gezet in een diagram waarin het ontwerp tegen de materiaal en kleur is gezet
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Bijlage B

Inspiratie markt

Innovatieve en bijzondere ide e ën
Dit syteem van vogelhuisjes, de zogenaamde
‘pixelvogelhuisjes’, zijn een opvallend tafereel. Door
vogelhuisjes van verschillende afmetingen tegen elkaar
aan te hangen, hangt het geheel als een deken om de
de boom. Een belangrijk aandachtspunt is wel dat veel
vogelsoorten niet naast elkaar kunnen wonen, en er soms
wel 10 meter tussen moet zitten om ruzie te voorkomen.
Voor gierzwaluwen, huiszwaluwen en huismussen is dit
in elk geval geen probleem.

Dit vogelhuisje met infraroodcamera werd ook gebruikt
in het productonderzoek. Er worden kabels bijgeleverd
van 20 meter en kan op de televisie worden aangesloten.
De beelden zijn wel zwart-wit, maar dat mag de
pret niet drukken. Er bestaan ook vogelhuisjes met
kleurencamera’s. Een nadeel aan dit vogelhuisje is de
prijs: ongeveer 100 euro.

Dit vogelhuisje van Vivara werd wederom in het
productonderzoek gebruikt. Het heeft een schuifluikje
met daarachter plexiglas. Zo kun je de vogel bekijken als
hij aanwezig is. Het nadeel is dat je de vogel ermee stoort,
wat negatieve effecten kan hebben op het broeden.

Een ludieke manier om het vogelhuisje te verpakking
is op deze afbeelding gevonden. Erg leuk voor de mens
natuurlijk, maar het materiaal (waarschijnlijk staal en/of
aluminium) zal voor te veel hitte voor de vogel zorgen.

Ook dit vogelhuisje werd gebruikt voor het
productonderzoek. Het ontwerp is uniek en heeft een
paar grote voordelen. Het word opgehangen aan het dak,
waarna de bak uitschuifbaar is. De bovenkant van de bak
is van plexiglas zodat de vogel kan worden bekeken. Als
de bak er omgekeerd wordt ingeschoven dient het huisje
als open voedertafel. Er kunnen ingangen van diverse
afmetingen in worden geschoven, zodat de koper kan
bepalen welk soort vogels het huisje zal aantrekken.
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Deze zogenaamde ‘faunaflat’ is in 2010 als eerste in
Nederland neergezet. Het trekt verschillende soorten
dieren aan, zoals vogels, vleermuizen, uilen, amfibieën
maar ook muurplanten.

Met zuignappen kunnen producten aan het raam worden
gehangen, zo bewijst ook dit voedertafelje. Het grote
voordeel hiervan is dat je vanuit het huis perfect zicht
hebt op de vogels.

Het lichtgevende stokje trekt insecten aan die de vogel
kan eten. De energie wordt geleverd door een zonneenergiepaneel, erg milieuvriendelijk dus. Bovendien ziet
dit er voor de mensen leuk uit. Het prijskaartje is alleen
minder leuk: ongeveer 70 euro.
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Relatiegeschenk. De fles past precies in het vogelhuisje,
die tevens als wijndoos fungeert.

Het bovenstaande idee (het vogelhuisje als
wijnverpakking) is mogelijk te combineren met deze
opstelling.
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Vo e d e r- , d r i n k - e n b a d d e r m o g e l i j k h e d e n

82

Voedersilo

Vetproducten

Terrazzo

Voederschaal

Pindasilo

Beschermkooi

Raamvoedertafel

Opvangschaal

Voedertafel

Huisje voor pindacake

Vetbolkrans

Organisch nestmateriaal

Trainingskom voor boerenzwaluw

Drinkschaal

83

Behuizingen andere dieren

84

Insectenhotel

Vlinderhuis

Voedertafel Eekhoorn

Lieveheersbeesthuisje

Egelmand

Uilenkast

Paddenpot

Vleermuiskast

Bijenhuis

Bijlage C

Afmetingen
nestkasten

H

et document in deze bijlage is door de vogelbescherming verstrekt. Het
betreffen de eisen van de meest voorkomende holenbroeders aangaande
de binnenmaten en invliegopening van de nestkast

Bron: http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/nestkasten/materiaal
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Bijlage D

Vogels Europa

Vogel

Matkop

Zwarte mees

Pimpelmees

Kuifmees
Bonte
vliegenvanger

27

28

28

30
32

Koolmees

32

Boomklever

32

Huismus

Ringmus

40

40

Aantal

Grootte

Leefgebied

Nederland

( mm)

Europa

20.000 –
30.000
30.000 –
40.000
275.000 –
325.000
20.000 –
30.000
14.000 –
18.000
500.000 –
600.000
16.000 –
20.000
500.000 –
1.000.000
50.000 –
150.000

Voedsel

Euraziatische
120 – 130

boreale en

Insecten en rupsen

gematigde bossen
100 – 115

Bijna heel Europa

Spinnen en insecten
(larven)

Bewoning

Naaldbossen, dood en
zacht hout
Naaldbossen

Insecten, spinnen,
105 – 120

Bebosde gebieden

bladluizen, nectar, zaden Bossen
en pinda’s

105 – 120
120 - 135
135 – 150
120 – 145

Dennenbossen
Noordwest Afrika
tot midden-Siberie

Insecten en spinnen

Dennenbossen

Insecten en larven

Holenbroeder

Verspreid door

Zaden, rupsen en andere

Europa

kleine insecten

Gematigde delen

Insecten en larven. In de

(o.a. Nederland)

winter zaden en noten

Boomholten
Holenbroeder

Zaden, (bloem)knoppen, Boomholten,
140 - 160

Heel Europa
Heel Europa,

125-140

behalve uiterste
noorden

brood, bessen, pinda’s,

rommelige menselijke

vetbollen en insecten

omgeving

(on)kruidzaden en
insecten

Holenbroeder

Boreale tot
Gekraagde
roodstaart

50 x 30

23.000 –
30.000

130 - 145

gematigde delen
europa (o.a.
Nederland)

Insecten en rupsen

Oude bossen met
open plekken.

Spreeuw

45

500.000 –
900.000

Half-

500.000 –

open

600.000

Half-

900.000 –

open

1.200.000

Grauwe

Half-

20.000 –

vliegenvanger

open

30.000

Half-

60.000 –

open

125.000

Half-

350.000 –

open

450.000

winterkoninkje

Merel

Huiszwaluw

Roodborst

190 – 220

90 - 105

235 – 290

135 - 150

Vrijwel overal

Insecten, larven, fruit
(wintermaanden)

Heel Europa,

Kleine insecten, rupsen,

behalve het

spinnen, larven en

noorden

zaadjes

Heel Europa,

Wormen, insecten,

Dichte struiken,

behalve het

bodemdiertjes, bessen

lage bomen, lage

noorden

en fruit

beplanting

Vrijwel overal

Insecten

Divers, o.a. stedelijk
gebied en

Bosachtige en
parkachtige gebieden
Rond gebouwen en

135 – 150

Vrijwel overal

Vliegende insecten

bij water (voor de
insecten)

Vrijwel overal (niet
125 - 140

op hele koude
plekken)

Insecten, spinnen of
andere kleine dieren

Bron: http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuinvogels/algemene_tuinvogels
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Holten boom

Zeer divers

Bijlage E

Stakeholders

Eis

Mens

Vogel

Distributie

Sociale
werkplaats
Hoge inkoopprijs

Prijs

Lage verkoopprijs

Hoge inkoopprijs,

distributie

lage verkoopprijs

Lage verkoopprijs, maar
niet te laag

Levensduur

Maximaal

Onderhoud

Minimaal
Natuurlijk op een

Materiaalgebruik

moderne manier
Milieuverantwoord

Isolerend

Waterdicht dakje

Waterdicht dakje

Isolatie

opbeschikbare machines

dan nodig
Voldoende hoog
Aansluiten op

Grootte gat

Leverbare boor

specifieke wens
Aansluitend op

Grootte vogelholte

specifieke wens
Afhankelijk functie
Gemakkelijk te
verplaatsen

Aansluitend op

Efficient gebruik

specifieke wens

volume (maten EU)

Natuurlijk op een

Natuurlijk

moderne manier

Onopvallend

Passen in een
Uiterlijk en uitstraling

te bewerken zijn

Voldoende, niet meer

Hoogte gat

Kleur

Licht materiaal

Maximaal

Ventilatie

Grootte hele product

Materiaal moet

Natuurlijk

algemene tuin
Innovatief

Opvallend
Passen in een

Natuurlijk

algemene tuin

Kwaliteit

Opvallend
Onopvallend

Kwaliteit
Innovatief

Innovatief

Stevig/betrouwbaar
Ophanging

Gemakkelijk
Universeel

Zichtbaarheid vogel

Zoveel mogelijk

Stevig/betrouwbaar
Voldoende hoog
Minimaal
Productietechniek voor

Productietechniek

handen

Nette afwerking

Binnen mogelijkheden
werknemers

Beschermen
Verpakking

Gemakkelijk te
verwijderen

Goedkoop
Beschermen

Beschermen

Makkelijk aan te
brengen

Milieuvriendelijk

Werkgelegenheid
Aantrekken vogels

Beschermen

voor mensen met een
beperking

Bevorderen uitstraling
functie

tuin

Verkoopobject

Productie-object

Combinatie met

Drink- en

Uitstralen nuttige

functies andere

badderplaats

bijdrage mensen met

tuinproducten

90

Voedingsplaats

Nestkast

een beperking

Bijlage F

Structuren

B

ij het ontwerpen van structuren is uitgegaan van de paal. Echter
kunnen de meeste structuren ook toegepast worden op het huisje. De
paal en het huisje mogen best onderscheidend zijn ten opzichte van

elkaar, maar moeten wel een passend geheel vormen en staan dus niet los
van elkaar. Daarom is gekozen om niet apart naar huisjes te kijken, maar bij
de conceptvorming vanuit de paalstructuur te werken. Er is gekozen om met
hout en keramiek verder te gaan. Deze materialen sluiten het beste aan bij
de eisen. Met name het handgemaakte is bij deze materialen het duidelijkst
terug te vinden.

Ho u t s t r u c t u r e n

Gehakte of geschaafde stam
Hierbij wordt een houten stam als basis genomen en
bewerkt met een bijl. Dit brengt een heel natuurlijke,
wilde sfeer met zich mee. Wel zou goed gekeken moeten
worden naar de maakbaarheid: houthakken is voor veel
werknemers niet of moeilijk uit te voeren, en is bovendien
een zeer inspannende bezigheid. Een andere mogelijkheid
is om met een schuurmachine vlakken te schuren. Dat
geeft een veel minder ‘wilde’ structuur, maar heeft wel een
eigenzinnig tinje.

Schijven
Bij deze uitwerking worden ‘plakjes’ hout als basis genomen, en door middel
van lijmen, spijkeren of het reigen aan een staaf met elkaar verbonden. Er zijn
diverse mogelijkheden om te variëren. Als basis kan een stam of tak worden
genomen of al voorgehakt hout (denk aan houtblokken voor in de open haart).
Deze richting is een goed compromis tussen mens en natuur: de uiteindelijke
nagebootste takvorm en het gebruik van rechstreeks hout uit de natuur geeft het
een hele natuurlijke uitstraling. Aan de andere kant is het mensenwerk duidelijk
uit de schijfstructuur op te maken

Schijven geschuurd
Hetzelfde principe als hiervoor is toegepast, alleen de afwerking is anders. Waar
bij de vorige uitwerking erg vrij en natuurlijk was, wordt de structuur hier
geschuurd. Daardoor verdwijnt ook de eventuele bast. Hoewel de gladde vorm
technisch gezien meer op een werkelijke tak lijkt dan bij de vrij schijfstructuur
als hiervoor, is de uitstraling een stuk gecontroleerder. Er zijn nog wel diverse
variabelen: je zou de dikte van de schijven kunnen varieren voor een vrijere
uitstraling, of constant kunnen houden. Ook het type hout en de afwerking
(lakken, schuren enzovoort) is uiteraard van belang.

Natuurlijke tak
Deze opzet is vrij simpel: er wordt een tak rechtstreeks uit de
natuur gehaald, en er worden geen grote bewerkingen meer
mee gedaan. Deze uitvoering is optimaal natuurlijk. Een
uitdaging zal hem in het logistieke gedeelte zitten: hoe krijg
je een serie geschikte takken bij elkaar?
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Buigschijven
Bij deze opzet wordt verder gegaan met de schijfstructuur. Het idee is dat de uiteindelijke
tak vrij te vormen is door de gebruiker. De houtschijven worden op enige afstand van
elkaar geregen aan een metalen staaf. Deze staaf is buigbaar, en door de ruimte tussen de
schijven is de hele ‘tak’ te buigen. Hierdoor krijgt de gebruiker
de mogelijkheid de tak in een gewenste vorm te buigen. De stam
zal moeilijker buigbaar moeten zijn dan eventuele zijtakken.
Dit sluit aan bij je gevoel en maakt de beleving realistischer,
gezien de stam van een boom dikker en sterker is. Een praktisch
voordeel is dat het het tranpsport en opslag vergemakkelijkt.

Gebogen hout
Bij deze richting wordt gebruik gemaakt van
stoombuigen: een techniek die door middel
van waterdamp hout blijvend laat verbuigen.
Hierdoor kunnen planken hout in ronde,
sierlijke vormen worden gebogen.
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Keramiek
Keramieken producten beginnen bij de vorming van klei, waarna het gedroogd en/of gebakken
wordt. Met een homp hobbyklei heb ik gezocht naar vormen die aansluiten bij de eisen. Kenmerkend
aan de vormen is dat ze met de hand en simpele hulpwerktuigen (bijvoorbeeld cocktailprikkers) zijn
gemaakt.

Maanlandschap
De gaten in deze structuur zijn met de duim gemaakt.
Deze vorm straalt veel levendigheid en bezigheid uit. Door
afrondingen scherper of ronder te maken kan de uitstralen
levendiger (scherper) of juist rustiger en zachter worden
(ronder).

Reepjes
‘Reepjes’ klei zijn er omheen gewikkeld. De zachte,
parallele contouren en de platheid van de stroken zijn
afgeleid van bladeren. Deze zitten net als bij een boom
aan de stabiele stam. Het feit dat dit op geheel eigen
wijze gebeurt maakt het weer menselijker.
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Gekraste lijnen
Het oppervlakte wordt onderbroken door gekraste
lijnen. Het patroon doet denken aan een muur
opgebouwd uit bakstenen, maar dan met sierlijke,
luchtige lijnen. De afwerking moet niet strak worden
afgewerkt: de resten aan de randen geven het
productieproces namelijk weer.

Gedraaid
Dit is een iets nettere vorm. Het bestaat uit vier stroken
klei die om elkaar gedraaid zijn. Het bestaat dus uit
meerdere onderdelen die letterlijk met elkaar verweven
zijn. Dit geeft dynamiek aan de uitstraling.

Strepen
Bij deze structuur is slechts van cocktailprikkers
gebruik gemaakt. Deze structuur is subtiel: hij valt niet
enorm op, maar als je er kort aandacht aan besteedt
zie je vele, allen unieke, strepen dwarrelend over het
product.
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Gegolfd
Dit ontwerp is rustig: geen onverwachte vormen of scherpe
afwerkingen. Alle plooiingen gaan gemoedelijk in elkaar
over. Vergelijkbare vormen worden regelmatig toegepast,
maar bij producten van de grote winkelketens is dit meestal
fabriekswerk. Door verschillende, unieke producten bij elkaar
te zetten en het producten niet te strak af te werken (mat, ruw)
heeft de klant al snel door dat het om een uniek, handgemaakt
product gaat.

Vele stukken
Een excentriek ontwerp staat hier afgebeeld: een
constructie opgebouwd uit vele kleine uitegerekte
stukken klei. De opbouw uit de vele losse onderdelen
maakt de constructie excentriek en levendig. Wel moet
de haalbaarheid in de gaten worden gehouden: het
rechtstreeks toepassen van deze constructie zou enorm
arbeidsintensief zijn.
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Materialen kleistructuren
De uitvoering van deze vormen kan met verschillende soorten keramiek. Er zijn diverse
soorten keramiek. Deze materialen hebben als basis een vrij te vormen kleimassa
die door drogen of bakken verhard worden. Daarna is het keramiek op verschillende
manieren af te werken: bijvoorbeeld mat of juist heel glanzend. De soorten die voor
consumentenproducten worden gebruikt zijn de zogenoemde traditionele keramieken.
Deze worden onderverdeeld in porselein, aardewerk en steengoed. Veel keramieken
producten worden op draaitafels gemaakt. Ze kunnen echter ook worden gegoten of
handgevormd, wat een waarschijnlijker productieproces is voor deze opdracht. Met de
handen vormen geeft wel het ultieme unieke en persoonlijke gevoel bij een product, maar
is wel arbeidsintensief en kan een te grote variatie teweeg brengen. Het gieten van mallen
heeft het unieke en persoonlijke wat minder, maar dat kan deels gecompenseerd worden
door mallen ook met de hand te vormen en eventueel verschilende mallen te maken.

Porselein
Porselein is een hoogwaardig keramiek. Het
wordt meestal tweemaal gebakken. Porselein
wordt vrijwel altijd glanzend afgewerkt, en
regelmatig beschilderd.

Aardewerk
Dit is minder hoogwaardig dan porselein
en steengoed, maar gemakkelijker en
goedkoper te produceren. Het wordt eenmaal
gebakken. Een veel gebruikt soort aardewerk
is terracotta. Aardwerk wordt meestal
geglazuurd, omdat het vrij brosse materialen
zijn. Aardwerken zijn van zichzelf vaak niet
waterdicht, maar door coatings aan brengen is
het waterdicht te maken.
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Steengoed
Steengoed wordt eveens eenmaal gebakken. Het is een
hoogwaardiger materiaal dan de meeste aardewerken,
maar net iets minder dan porselein. Steengoed wordt zo
lang gebakken totdat verglazing optreedt. Hierdoor is het
van zichzelf waterdicht.

Ten slotte
Bij toepassing van keramiek als paal in de constructie zal wel nader moeten worden
gekeken naar praktische haalbaarheid: het gewicht moet binnen beperken blijven,
de kosten moeten in de gaten worden gehouden en de constructie mag niet te bros
worden. Er zou gekozen kunnen worden voor een constructie van hout of metaal die
afgewerkt wordt met keramiek. Voor toepassing in het huisje is een keramiek zeker
geschikt. Het heeft een behoorlijk isolerende werking, en kan afhankelijke van de
afwerking mat, natuurlijk en onopvallend blijven. Dat zijn belangrijke eisen voor de
vogel.
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Bijlage G

B emating

To t a a l
Het totale product is ongeveer 2,5 meter hoog,
waarvan 175cm daadwerkelijk boven de grond
uitsteekt.

Afbeelding 2: Isometrisch aanzicht en exploded view

Afbeelding 3: Bemating van het totale product en de buis

Hu i s j e
			

de klep

Op afbeelding 4 is het bovenste gedeelte van het
huisje afgebeeld, dat de ‘klep’ wordt genoemd.
De uitstekende pinnen zijn zogenaamde
stokbouten (afbeelding 5). De stokbouten
hebben diamter van 8 mm, een totale lengte van
80 mm, 40 mm houtdraad, 30 mm metaaldraad
en een tussenstuk van 10 mm.

De klep is opgebouwd uit ringen van 37 mm
hoogte. Op deze manier vormen de zeven
ringen samen (zes van de klep en één in de
voedertafel) een hoogte van 259 mm, vrijwel de
door de vogelbescherming aangeraadde 26cm.
Een kleine afwijking zal voor de vogel niet veel
uitmaken. Wel moet rekening gehouden worden
met het feit dat hoe groter de afwijking is hoe
verder men bij de geadviseerde hoogte vandaan
zit. Er is gekozen om de 26 cm hoogte uit
zeven ringen te halen: minder ringen zou een
grotere zaagdiepte van rondzagen vereisen dan
waarschijnlijk leverbaar is. Aan de andere kant,
meer ringen betekent meer handelingen

De binnendiameter was geraamd op 135
mm, maar er is voor 133 mm gekozen omdat
rondzagen niet in 135 mm te krijgen zijn. Ook
deze 135 mm is gebaseerd op gegevens van de
vogelbescherming.

Afbeelding 4: Voor- en onderaanzicht van de klep
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Afbeelding 5: Stokbout

De voedertafel
Afbeelding 6 geeft een boven- en zijaanzicht
van de voedertafel weer. Het onderste blok op
het zijaanzicht is een schijf die, in tegenstelling
tot de andere schijven van de paal, aan de
voedertafel vastzit. Deze schijven worden
verderop toegelicht.

Afbeelding 6: Boven- en zijaanzicht van de voedertafel
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De schijven
Op afbeelding 7 staan de maten van de schijven
aan te geven. De diameter variëert van 80 tot
100 mm, doordat het aangeleverde kastanjehout
geen vaste diameter heeft. Voor het bepalen van
de hoogte is de gulden snede regel (verhouding
van 1:1,6) aangehouden, gebaseerd op de
gemiddelde diameter van 90 mm.

Afbeelding 7: Isometrisch, boven- en zijaanzicht van een schijf
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De paalpunt
Een houten blok wordt in een standaard
metalen paalpunt van 750 mm lang geschroef.
De afmetingen van het blok zijn in afbeelding
8 te vinden. Het blok zit iets verzonken in
de paalpunt. Exact even hoog krijg je hem
nooit: een kleine afwijking zou meteen slordig
overkomen. Dit wordt voorkomen door het blok
iets verzonken in de paalpunt aan te brengen.

Afbeelding 8: Boven- en zijaanzicht van het hout

Afbeelding 9: Het blok verwerkt in de metalen paalpunt
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Bijlage H

Productieplan

B

ij het opstellen van het productieplan is goed gekeken naar de
mogelijkheden van de sociale werkplaats. Toch hoefde er in het
productieplan vrijwel geen opvallende aanpassingen te worden gedaan.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de eisen van de maakbaarheid: het
moet zonder vakmanschap te maken zijn en er mogen geen geavanceerde
machines voor nodig zijn. De volgende onderdelen kunnen onafhankelijk van
elkaar gemaakt worden: de buis, de schijven voor de paal, de paalpunt en en
het huisje (bestaande uit de voedertafel en de klep). Wel moet moet er rekening
mee worden gehouden dat er een schijf van de paal uiteindelijk op het huisje
geschroefd moet worden. Ten slotte worden de producten verpakt. De maten die
nodig zijn voor de productie zijn te vinden in bijlage G.

De buis

de zaagtafel), kan de buis daar telkens tegenaan worden

1. Zagen - De buis zal op de juist maat moeten worden

gehouden en snel en accuraat worden doorgezaagd

gezaagd met een cirkelzaag (zie afbeelding 10). Door de

2. Afbramen - Na het zagen moet de buis met behulp van

verstelbare balk op de juiste lengte te zetten (rechts op

een slijpschijfmachine worden afgebraamd om scherpe
randen te verwijderen.

Afbeelding 11: een cirkelzaagtafel met voorgeleider bij Sallcon.
Afbeelding 10: Cirkelzaagtafel

De cirkelzaag bevindt zich aan het eind.

Afbeelding 12: De afbeelding op de kolomboor die
helpt de schijven te centreren op de juist plek
Afbeelding 13: Het blok wordt vastgezet met twee schroeven

De schijven voor de paal

De paalpunt

1. Zagen - Het zagen van de schijven voor de paal

1. zagen - Het blok dat in de punt wordt gevestigd zal

uit de stammen gebeurt met een cirkelzaagtafel met

eerst uit een balk worden gezaagd. Dit kan op dezelfde

voorgeleider (zie afbeelding 11). Deze moet eenmalig

manier zoals de schijven met behulp van een zaagtafel

worden ingesteld op 56 mm, daarna hoeft de medewerker

met voorgeleider uit een paal worden gezaagd.

er alleen maar stammen op te leggen en er komen

2. Boren - Het gaat hier om het gat waar de buis in wordt

schijven op de juiste maat uit. Het gele onderdeel op de

gezet. Ook dit kan op vrijwel dezelfde wijze als bij de

afbeelding duwt de stam telkens 56 mm naar voren voor

hiervoor beschreven schijven. De afbeelding op de tafel

een nieuwe zaagsnede.

van de kolomboor zal dan uiteraard vierkant zijn in plaats

2. Schuren - Op het punt waar de cirkelzaag met

van rond.

de snede begint onstaan rafels. Om deze reden

3. Schroeven - De paalpunten worden standaard met

moeten de schijven kort geschuurd worden met een

vier gaten aan de zijkant geleverd, maar het vastzetten

bandschuurmachine.

op twee punten zal voldoen (zie afbeelding 13). Het blok

3. Boren - De schijven moeten alleen geboord worden

kan met een handboormachine aan twee kanten worden

met een gatafwijking van 20 mm. Hier zit een uitdaging.

vastgeschroefd.

De schijven hebben allemaal verschillende diameters,
en je wil niet per schijf moeten meten en aftekenen. Er

Het huisje

zal gebruik worden gemaakt van een kolomboor. Op de

1. Zagen en sorteren - Ten eerste zullen schijven van 15

tafel van de kolomboor bevindt zich een afbeelding zoals

en 37 mm uit de aangeleverde boomstam moeten worden

op afbeelding 12. Hiermee kan de schijf vrij snel op de

gehaald. In het ideale geval kan dit op dezelfde manier

juiste plek worden gelegd. Een kleine afwijking is geen

als bij de schijven van de paal. Echter is daarvoor wel een

probleem: zelfs de kleinste schijven hebben en marge van

hele grote cirkelzaag nodig, en is deze waarschijnlijk niet

10 mm voordat het gat de buitenkant raakt. Het boren

aanwezig. Er zal dan handmatig met een lintzaagmachine

gebeurt met een snelboor. Deze is lang genoeg om twee

(afbeelding 14) moeten worden gezaagd. De geleider

schijven tegelijk te kunnen doorboren.

(rechts op de zaagtafel op de afbeelding) helpt om
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Afbeelding 14: een lintzaagmachine

Afbeelding 15: De schijfverdeling

consequent en recht schijven van 15 dan wel 37 mm te

met een kolomboor en een gatzaag er een een gat van 133

zagen. Nadat een schijf gezaagd is dient er een sortering

mm in te zagen.

plaats te vinden met het oog op de schijfverdeling zoals in

3. Schuren - Het schuren gebeurt met een

hoofdstuk 10 vastgesteld (zie afbeelding 15). In totaal heb

rondschuurmachine (zie afbeelding 16).

je vier bakken: één voor de schijven van 15 mm (2/9 van

4. Lijmen - De ringen van de twee delen van het

het totale aantal schijven), één voor de grootste schijven

huisje, de voedertafel en de klep, worden gelijmd. De

van 37 mm (2/9 van het totaal), één voor de kleinste

binnendiameters van de ringen zijn allemaal gelijk

schijven van 37 mm (1/9 van het totaal) en één voor de

en moeten netjes op elkaar komen te zitten. Hiervoor

middelste (4/9 van het totaal). De medewerker begint bij

worden ze om een mal geregen voordat ze aan elkaar

het dikste gedeelte, en zaagt daar een aantal schijven van

worden gelijmt en geklemd. Hierdoor komen de

15 mm van. Vervolgens zaagt hij een aantal schijven van

binnenkanten mooi op elkaar te zitten. De voedertafel

37 mm voor in de bak met grote schijven, dan een aantal

bestaat slechts uit een ring en de bodemschijf, hier is

voor in de bak met middelgrote schijven en als hij bij het

geen mal voor nodig.

kleinste gedeelte van de stam is een aantal voor de bak
met kleine schijven. De schijven van 15 mm zijn bedoeld
voor schijven 8 en 9 op afbeelding 15, de grote schijven
van 37 mm voor schijven 6 en 7, de kleine schijven van 37
mm voor schijf 1 en de middelgrote schijven van 37 mm
voor de overige schijven.
2. gatzagen - Door middel van een gatzaag zullen de
schijven van 37 mm tot ringen worden gezaagd. Hiervoor
zullen ze eerst ingeklemd moeten worden, om vervolgens
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Afbeelding 16: een rondschuurmachine

Verpakken
1. Schijven verpakken - De schijven worden per 26 stuks
in een zak gestopt.
2. Doos vullen - Een huisje, een zak met schijven en
een handleiding worden in een doos gestopt. Deze wordt
dichtgemaakt en afgesloten met tape.
3. Verbinden - De paalpunt en de buis worden met twee
tie wraps aan elkaar bevestigd.

Bewerkingstijden
Tijd per

Handeling

onderdeel

Afbeelding 17: vorm van de metalen mal

5. (voor)boren - Vervolgens moeten er negen gaten
worden geboord: eerst moeten er drie gaten worden
voorgeboord in de klep. Hier worden later de stokbouten
in vastgedraaid. Daarna worden er drie gaten in de
voedertafel geboord waar de pinnen in gaan vallen.
Voor beide gevallen moet een mal gebruikt worden (zie
afbeelding 17). Dit is een plaat van gehard staal die op
het product wordt gelegd. De gaten van de mal geven
aan waar geboord moet worden. Ten slotte moet de

Totaal

Buis
Zagen

0:10

Afbramen

0:20
Schijven voor de paal

Zagen

0:10

4:30

Schuren

0:08

3:36

Boren

0:05

2:15

Paalpunt
Zagen

0:10

Boren

0:10

Schroeven

0:06

0:18

Huisje
Zagen en sorteren

0:45

6:45

Gatzagen

0:20

3:00

voedertafel met schijf van de paal die eronder wordt

Schuren

0:10

1:30

gemonteerd driemaal voorgeboord worden. Hiervoor

Lijmen

zijn geen mallen nodig: het komt niet op de millimeter
nauwkeurig. De drie verschillende soorten gaten die
worden genoemd in deze stap (het voorboren voor de
stokbout, het voorboren van de schroef en het gat voor de
pin) worden weliswaar in één stap genoemd, maar zijn in
feite drie verschillende stappen.

1:30

(voor)boren

0:10

1:30

Schroeven

0:10

1:00

Gatzagen

0:15

Test

0:10
Verpakken

Schijven verpakken

0:20

Doos vullen

0:20

Verbinden

0:10

6. Schroeven - Er worden drie stokbouten in de
klep geschroefd. Verder wordt met drie schroeven de

Totaal

27.59

voedertafel aan de schijf van de paal bevestigd.
7. Gatzagen - De vliegopening wordt met een gatzaag van
32 mm geboord.

Bij het schatten van de tijden is rekening gehouden met
het transport tussen de machines

8. test - Er moet éénmaal worden getest of de klep en de
voedertafel goed op elkaar aansluiten.
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Bijlage I

Alternatieve
sluitingen

T

ijdens het ontwerpproces zijn naast de deeloplossingen die in het
verslag zijn aangedragen ook een groot aantal afgevallen. Een tweetal
alternatieven voor de gekozen sluiting is het noemen waard en worden in

deze bijlage behandeld.

C oncepten sluiting

werking. In de constructie wordt het cilindergedeelte van

Combinatie huisje en voedertafel

klep. Het ene systeem werkt met pinnen, het andere door

Voordat tot het uiteindelijke systeem is gekomen dat
een voedertafel met de nestkast combineert, zijn twee
concepten voor de sluiting bedacht met een andere

het huisje doorgezaagd, en zo ontstaat een afneembare

de klep te klemmen.

Pinsluiting
De werking van dit systeem is vrij eenvoudig. Aan
de afneembare klep bevinden zich vier pinnen die in
vier gaten van de voedertafel vallen. Deze pinnen zijn
zogenaamde ‘deuvels’ (zie afbeelding 19). Deuvels zijn
pinvormige stukjes hout met een geribbeld oppervlakte
zodat het meer grip heeft en beter blijft zitten. Bovendien
is er zo tussen de ribbels ruimte voor de lijm indien de
deuvels vastgelijmd worden. De gaten worden met een
diameter van 4 of 5 mm geboord, zodat de deuvels goed
blijven zitten (het exacte getal is later te bepalen indien
dit systeem wordt gekozen).

Er wordt gebruik gemaakt van deuvels met een diameter
van 6 mm en een lengte van 30 mm. Dit is de kleinste
Afbeelding 18: De klep kan van het huisje worden gehaald

standaard maat, en zal naar schatting voldoende zijn. De

Afbeelding 19: deuvel.

Afbeelding 20: De klep en het huisje de deuvels en gaten. Op
deze manier kan de klep snel in het huisje worden geschoven.

deuvels moeten in beide delen, de klep en de voedertafel,

een rol spelen in de afsluiting (zie afbeelding 25). De

even diep komen te zitten, dus in beiden 15 mm diep.

te monteren plaatjes bestaan uit een klemmetje en vier
houders. Het klemmetje heeft als functie het aanduwen

Een alternatieve keuze is om de deuvels los mee te leveren

van de klep tegen de voedertafel. De vier klemmetjes

in plaats van te lijmen. Je moet ze dan in beide kanten

houden hem vervolgens op zijn plek

drukken in plaats van alleen in het voedertafel. Het

Op afbeelding 21 is te zien hoe deze aan de klep zijn

voordeel is dat het aantal productiehandelingen hierbij

gemonteerd. Het plaatsen van de klep op de voedertafel

wordt verminderd. Het nadeel is dat dit ten koste gaat van

wordt verdeeld in twee stappen. Hieruit zal ook de

de gebruiksvriendlijkheid. Het kost meer handelingen

plaatsing van de metalen plaatjes duidelijk worden. Bij

om alle pinnen er apart in te stoppen dan om in één

de eerste stap wordt de klep op de voedertafel gezet.

keer de klep in de voedertafel te duwen. Bovendien

Hiervoor zal hij eerst schuin moeten worden gezet om het

zit de gebruiker, als hij het product als voedertafelje

klemmetje achter de ring van de voedertafel te plaatsen

wil gebruiken, met vier extra losse onderdelen die

(stap 1a, afbeelding 24). Daarna kun je hem rechtop

opgeborgen moeten worden. Daarom geniet het

zetten (stap 1b, afbeelding 25). Hierdoor drukt het

vastlijmen van de deuvels in de klep de voorkeur en

klemmetje tegen de houten ring van de voedertafel aan,

wordt daar verder vanuit gegaan.

waardoor het de klep tegen de voedertafel drukt. Hoe dit
precies werkt staat nader toegelicht in afbeelding 27. Bij

Klemsluiting

het rechtop zetten glijden de vier houders automatisch op

Het volgende idee vergt iets meer aandacht om uit te

hun plek.

leggen, maar is daarom niet per se ingewikkelder. Het
systeem werkt door middel van een aantal metalen

Beide sets houders aan de bovenkant en onderkant van

plaatjes waardoor de klept op de juiste positief blijft

de klep zorgen er voor dat respectievelijk de boven- en

zitten. De bovenste schijf, dus de dichte schijf die het

onderkant van de klep niet meer kunnen schuiven of

huisje afdekt, wordt draaibaar om een as en gaat ook

draaien.
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Afbeelding 22: De onderste twee houders en het klemmetje

Afbeelding 21: vier haakjes en een klemmetje aan de klep.

Afbeelding 23: Het klemmetje (links) en de houder (rechts)

vrijheidsgraden worden belemmerd. Voor dit systeem
De klep kan nu nog op twee manieren beweging: het kan

zou de deksel überhaupt al plaats moeten maken voor

verticaal omhoog, of het kan hem naar achter klappen.

de klep. Bij het plaatsen van de klep in stap 1a en 1b

Dit laatste is wat je bij stap 1b doet, maar dan andersom.

komt het hoogste punt van de klep boven de schijf uit.

De deksel (de bovenste massieve schijf die het huisje

De oplossing hiervan is vrij simpel. De deksel wordt met

afsluit) gaat er voor zorgen dat ook deze laatste twee

één schroef verbonden met de bovenste halve ring van de

Afbeelding 24: Stap 1a: plaatsen klep
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Afbeelding 25: Stap 1b

Afbeelding 26: stap 2, gesloten.

Afbeelding 27: houders houden de klep op zijn plaats.

voedertafel. Hierdoor kan het om de schroef draaien, en

wordt de klep goed tegen het huisje gedrukt door het

kan het weg worden gedraaid en weer terug.

klemmetje. Aan de bovenkant is er geen rechstreeks

Logischerwijs moet de schroef wel enigszins aangedraaid

klemmende kracht. Wel wordt hij belemmerd om aan de

worden zodat de deksel niet door bijvoorbeeld een

bovenkant naar achteren te schuiven. Er zou namelijk

zuchtje wind of een landende vogel al gaat draaien. Aan

een scharnierende beweging nodig zijn, namelijke de

de andere kant mag hij ook niet te strak zitten. Hij moet

omgekeerde van beweging van stap 1. Hiervoor moet de

namelijk open kunnen zonder dat je bovengemiddeld

bovenkant van de klep omhoog komen, wat niet mogelijk

sterk moet zijn of gereedschap nodig hebt. Bij stap twee

is door de deksel. Echter ontstaat hier naar verwachting

wordt de deksel over de klep gedraaid. Nu kan de klep in

snel speling. Ook is het mogelijk dat de gebruiker stap

theorie geen kant meer op. Echter heeft de constructie

1b niet volledig of onzorgvuldig uitvoert. In beide

op dat moment nog een zwak punt. Aan de onderkant

gevallen zou het resulteren in een spleet tussen de klep

Afbeelding 28: Het klemmetje voorkomt dat de klep naar achteren (rechts op het plaatje) kan bewegen.
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lossen. Er wordt een staafje in de vorm van een spijker
op de juiste plek in de deksel geslagen (zie afbeeldingen
30 en 31). Wanneer deze deksel conform stap 2 wordt
gedraaid om het huisje te sluiten, drukt deze spijker de
klep tegen het huisje. Nu zijn alle vrijheidsgraden beperkt
(zie afbeelding 29). De spijkers werken als volgt: Je moet
de deksel dus tot op een bepaald punt draaien. Als je niet
ver genoeg draait of te ver draait oefent deze geen kracht
uit. Om te weten tot waar moet draaien, wordt er ook een
spijker in de bovenste halve ring geslagen, zodat de deksel
op zijn maximale punt niet verder kan draaien. Doordat
de spijker buigt is er ruimte voor wat marge. Het systeem
werkt namelijk nog steeds als de spijker iets verder of
iets minder ver buigt, hoewel hier natuurlijk wel maxima
aan verbonden zijn. Speling zal onder ander ontstaan
bij het plaatsen van de verticale schroef in de deksel. In
het ideale geval zit de spijker op het punt waar hij het
hout van de deksel verlaat tegen de klep aan. Hier treedt
mogelijke speling op.

De spijker in de deksel staat onder een hoek. Op
Afbeelding 29: De klep is na sluiting in alle richtingen vastgelegd

afbeelding 30 wordt duidelijk waarom. Zodra de deksel
over de klep wordt gedraaid klemt de spijker tegen de

en het huisje. Hierdoor komt onbedoeld lucht en licht

klep aan.

naar binnen, wat niet ten goede komt aan de wensen
van de vogel. Daarnaast geeft dit ook een onverzorgde

Het klemmetje is aan de onderkant omgebogen zodat

en goedkope uitstraling. Aangezien één van de eisen is

deze de klep, waar hij aan vast zit, tegen de voedertafel

dat het product algeheel van goede kwaliteit is, is dit

duwt. Bij het schatten hoe ver deze wordt omgebogen

onaanvaardbaar. Dit probleem is echter vrij simpel op te

moet ook rekening worden gehouden met de zaagdikte

Afbeelding 30: Een zij- en totaalaanizcht van de plaatsing van de spijkers.
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Afbeelding 31: Een zij- en totaalaanizcht van de plaatsing van de spijkers.

Afbeelding 32: zijaanzicht van een klemmetje (links) en een

Afbeelding 33: Plaatsing klep van boven

houder (rechts)

van de snede die nodig is om de klep uit de voedertafel

klemmetjes (zie afbeelding 33). Deze twee zitten

te zagen. Naar schatting is dit ongeveer 2 mm. Omdat

vastgemaakt binnen 133 mm, de binnendiameter, op de

je geen spleet wilt moet het de klep dan 2 mm verder

klep. De uiteinden van de houders moeten echter ook

worden geduwd. Daarna is er nog, eveneens geschat, 2

binnen dezelfde maat, 133 mm, geschoven worden. Stel

mm nodig om te zorgen dat het plaatje ook daadwerkelijk

dat ze ook maar een fractie uit elkaar zouden staan, of de

gaat klemmen (als het niet gebogen zou worden zou het

gebruiker krijgt de uiteinden niet exact in de voedertafel,

slechts de functie van een houder vervulllen).

dan krijg je hem dus niet met één drukbeweging dicht en
moet je de houders met de hand naar binnen drukken.

De houders bestaan uit een plaatje met daarin een

Dit gaat uiteraard ten koste van het gebruiksgemak. Door

gat voor een M5 schroef. Dit is naar schatting ruim

het einde iets naar binnen te buigen glijden de houders

voldoende om de houder op zijn plek te houden.

zo in het voedertafel.

Het uiteinde is een klein beetje omgebogen. Om de
reden hierachter te begrijpen, neem de bovenste twee
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Keuze sluitsysteem

een spleet over. Dit probleem heeft de klemsluiting niet.

Er wordt nu een keuze gemaakt tussen de twee

Deze sluit alle vlakken goed af. Daarom wordt gekozen

sluitsystemen om te testen in de praktijk. Het voordeel

voor het klemsluitsysteem.

van de pinsluiting is dat deze gebruiksvriendelijk
is. Met één handeling kan de klep op de voedertafel

Kostenbesparend alternatief

worden geplaatst. De verticale oppervlakten van de

Het klemsysteem kost wel de nodige handelingen om te

klep en de voedertafel zullen goed aansluiten, omdat

produceren. Mocht nou bij het berekenen van de kosten

je de klep vastdrukt. Echter kan er gemakkelijk speling

blijken dat deze kosten onacceptabel hoog worden, kan

onstaan bij de horizontale oppervlakten die op elkaar

een goedkoper alternatief worden overwogen. Daarbij

aan moeten sluiten. De gaten moeten erg nauwkeurig

is het huisje weer één geheel, en komt de scheiding

worden geboord. Er zijn wel tools om de centerpunten

tussen de klep en de voedertafel te vervallen. Wel blijft

van de gaten op exact dezelfde hoogte te krijgen, maar

het deksel draaibaar. Het huisje moet namelijk wel open

na het boren kan altijd een kleine variatie onstaan. Als

kunnen om te verschonen. Bovendien kost dit geen extra

de pinnen van de klep iets hoger komen te zitten dan de

productiehandelingen, want de deksel moet anders toch

gaten van het huisje, bevindt de onderkant van de klep

op één of andere manier worden vastgezet. Het nadeel

zich bij het plaatsen te laag en kan hij er niet of niet goed

van het alternatief spreekt voor zich: de mogelijkheid

meer worden ingeschoven. Als de pinnen te laag zitten,

om er een voedertafelje van te maken vervalt. Een klein

bevindt de klep zich bij het inschuiven dus te hoog. Hij

bijkomend nadeel is dat het verschonen moeilijker gaat

komt dan in botsing met de deksel, en bovendien blijft er

als de klep niet kan worden afgenomen.

Afbeelding 34: De houders zijn verder naar binnen geplaatst
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Afbeelding 35: de klep wordt gesloten met een bout.

ijzerschroefdraad aan de binnenkant. Deze wordt in het
hout van de klep gedraaid zodat de bout (zie afbeelding
36) in de rampa bout van de klep kan worden gedraaid.
Hierdoor beschadigt het hout niet.

Model
Het huisje is in het echt nagemaakt en geanalyseerd. Het
systeem bleek niet perfect te werken. Door het werken
van hout en kleine onnauwkeurigheden in de productie
Afbeelding 36: Het sluiten van de klep met een bout, verder
ingezoemd.

Uitwerking
Het huisje met het klemsysteem is in een fysiek model
nagebouwd. Naar aanleiding van het testen en adviezen

sloten de beide delen net niet goed op elkaar aan. Het
nadeel van het systeem is dat de klep drie raakvlakken
heeft met de voedertafel: de onderkant, de voorkant, en
de bovenkant. Hierdoor krijg je snel speling. Met deze
analyse in het achterhoofd is gekeken naar een nieuwe
oplossing.

van Derk Mensink (hoofd technische dienst Salcon) is
besloten een aantal aanpassingen te doen op het systeem.
- Het klemmetje komt te vervallen. Door de houders
niet aan de rand maar iets verder naar binnen te
bevestigen (zie afbeelding 34) wordt er druk naar binnen
uitgeoefend. Hiermee wordt in de praktijk hetzelfde
effect bereikt als met het oorspronkelijke idee met de
klemmetjes, maar dit is gemakkelijk te maken. Mocht
na de montage blijken dat er nog speling is, kunnen de
houders altijd iets worden bijgebogen.
- Het plaatsen van de spijkers wordt een te groot
gepriegel om in massaproductie te monteren. Bovendien
staan twee spijkertjes ook niet erg fraai in het geheel.
Als oplossing is gekozen voor een bout die door de
deksel in de klep wordt gedraaid, zie afbeeldingen 35
en 36. De bovenste houders bleken ook niet nodig.
Het aandraaien van een bout is weliswaar net niet zo
gebruiksvriendelijk als een klep die je met de hand dicht
kunt duwen, maar hierbij moet in acht worden genomen
dat deze handeling maximaal slechts tweemaal per jaar
moet worden uitgevoerd. Bij de productie moet naast
het voorboren van de deksel en de klep ook een rampa
bout (zie afbeelding 40) worden geplaatst in de klep. Een
rampa bout heeft houtschroefdraad aan de buitenkant en

Invliegopening
De eerste eis van de invliegopening is dat hij binnen
de dikte van een schijf past. De invliegopening
moet namelijk niet over twee schijven vallen. Zo
krijg je een onregelmatige invliegopening, wat de
vogel misschien afschrikt. Bovendien kun je de
opening afschermen tegen regen door te zorgen dat
schijf erboven er overheen valt. De tweede eis is
dat het huisje zoveel mogelijk verschillende soorten
vogels aan moet trekken. Zo vergroot je de kans
op bewoning: als in een gebied het ene vogelsoort
niet of weinig voorkomt, kun je nog steeds andere
soorten aantrekken. Bovendien heb je zo door de
jaren heen meer variatie. Door een gat van 32 mm
te kiezen kunnen er sowieso twee verschillende
soorten vogels terecht in het huisje: de koolmees en
de bonte vliegenvanger.
Eerder is gesproken over verwisselbare invliegopeningen.
Toch zou het mooi zijn om ook een 28 mm hol aan te
bieden, om zo de gebruiker invloed te geven in de komst
van het soort vogel. Bovendien vergroot je ook hier
de variatie mee. Een oplossing is gevonden in een al
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Afbeelding 37: Het plaatje bevestigd.

Afbeelding 38: Vooraanzicht bij bevestigd plaatje.

bestaand product, maar dan toegepast op dit ontwerp. Bij
het product wordt een metalen plaatje met een gat van 28
mm meegeleverd met twee schroeven. Dit plaatje is door
de gebruiker dan eenvoudig op het product te schroeven.
Dit moet wel aan de binnenkant gebeuren, anders zou de
karakteristieke uitstraling van de houten schijven worden
onderbroken.

Afbeelding 39: Vooraanzicht metalen plaatje
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Afbeelding 40: Een rampa bout

