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Samenvatting
Dit verslag is geschreven als onderdeel van de bacheloropdracht industrieel
ontwerpen aan de Universiteit Twente.
De opdracht is uitgevoerd in dienst van het bedrijf ‘Handle with Care,
ontwerpers openbare ruimte’. Zij ontwerpen een nieuw centrumplan voor
Hoensbroek.
Het plein in het centrum van Hoensbroek is op dit moment een grote
parkeervlakte die ook voor de wekelijkse markt en andere evenementen
gebruikt wordt. De marktstalhouders en kermisexploitanten willen
volledige toegang hebben tot het plein. Maar in het nieuwe ontwerp
wordt het plein afgescheiden van de straat door ‘groenelementen’. Om
dit conflict op te lossen heeft ‘Handle with Care’ voorgesteld om de
groenelementen verplaatsbaar te maken. Deze bacheloropdracht bestaat
uit het ontwerpen van deze ‘verplaatsbare groenelementen’ binnen het
kader van het algemeen ontwerp ‘centrumplan Hoensbroek’.
Het eindresultaat is uitgewerkt om aan de gemeente te presenteren
als deel van het totale ontwerp inclusief een kostenindicatie van de
elementen. Aan de hand van dit verslag zal uiteindelijk besloten worden
of de groenelementen toegepast gaan worden of niet.
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Summary
This report has been written as part of the bachelor assignment of
industrial design at the University of Twente.
The assignment has been completed for ‘Handle with Care, designers of
public spaces’. They are designing a new town center plan for Hoensbroek.
The square in the center of Hoensbroek is currently a large parking area.
It is used for a weekly market as well as various other events. The market
stall owners and other users want to have full access to the square.
However in the new design the square is separated from the street by
“green-elements”. Originally Handle with Care wanted to separate the
square from the surrounding street, however this was not possible as
access to the square must be available. To solve this issue Handle with
Care suggested to make the separating “green-elements” portable. This
bachelor assignment is to design these “green-elements” and place them
within the larger design of the Hoensbroek square.
The end result has been developed to be presented to the town council
as part of the total redesign. Included in this is a cost indication of the
design. Based on this report an informed decision can be made if the
green-elements shall be applied or not.
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VOORWOORD
Dit is het verslag ter verantwoording van de bachelor eindopdracht. Dit is de laatste opdracht
van de driejarige bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente.
Deze opdracht geeft de student de mogelijkheid de opgedane kennis in de praktijk toe te
toepassen.
Hier kunt u lezen wat ik voor mijn bacheloropdracht gedaan heb en hoe het eindresultaat
tot stand is gekomen. Ik wil de gelegenheid gebruiken om alle personen die mij geholpen
hebben tijdens de Bacheloropdracht hartelijk bedanken. Specifiek de universiteitsbegeleider
Jeroen Beeloo zowel als Sjoerd Hoogma en Alice Helenklaken en de medewerkers van Handle
with Care.
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1

De opdracht -

Introductie

Verharding van dorpscentrum
Door de toename van het autobezit is er een continu tekort aan
parkeerplaatsen. Om aan de gevraagde parkeerbehoefte tegemoet te
komen wordt het dorpsplein van veel plaatsen steeds grijzer en vervalt
het oude centrum tot een grauwe vlakte. Op een gegeven moment blijft
er zo weinig sfeer over dat er een herontwerp nodig is om het karakter op
te waarderen. Aan de andere kant zijn markthouders, kermis exploitanten
en parkeerders gewend dat zij makkelijk het plein op en af kunnen rijden
en ongehinderd beschikking hebben over het gehele plein.
Bij het ontwerpen van openbare ruimtes is dit een terugkerend probleem.
Het stads- of dorpsplein moet herontworpen worden tot fijne verblijfsruimte
en tegelijkertijd kaal blijven voor activiteiten zoals een markt of kermis.
Door deze tegenstelling van ‘sfeervol ingericht’ en ‘functioneel kaal’ is
het zeer moeilijk een evenwichtige buitenruimte te creëren. Een intieme
sfeer wordt verkregen door het verdelen of opbreken van een plein in
kleinschalige belevingsruimtes. Dit maakt een multifunctioneel plein voor
o.a. parkeren, de markt, de kermis en andere grootschalige evenementen
onmogelijk. Ideaal gesproken zou een plein een intieme sfeer hebben
terwijl er ook ruimte is voor parkeren en genoemde evenementen. Zoals
geformuleerd in het openbare ruimte beleid “Inrichting is multifunctioneel
waar mogelijk en nodig.” [10]
Een effectieve manier om een intieme sfeer te creëren is met “groen”
zoals hagen en bomen. Om toch een multifunctioneel gebruik mogelijk
te maken wordt de oplossing gezocht in de vorm van verwijderbare
groenelementen. Hierdoor kunnen nieuwe mogelijkheden voor deze
pleinen ontstaan.
Figuur 1 toont het veranderdende centrum door de tijd heen. Dit geeft
een beeld van het centrum van Hoensbroek, de locatie van de opdracht.
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Figuur 1: Een beeld van de ontwikkeling van het centrum van Hoensbroek
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1.1

De opdracht -

Scope

Om een duidelijk beeld van de opdracht te krijgen is hier de omschrijving
te lezen zoals die in overleg met het bedrijf geformuleerd is.
Algemene probleemomschrijving
Veel pleinen in een stad worden regelmatig gebruikt voor markt, kermis
en dergelijke activiteiten. Om zowel sfeer te waarborgen als de activiteiten
te faciliteren is er vaak een ingewikkeld ontwerptraject nodig, of worden
vele compromissen gemaakt tussen ingericht groen en een plein vrij voor
de markt.
Huidige schetsontwerp
In figuur 2 is een illustratie van het schetsontwerp voor Hoensbroek
centrumplan van Handle with Care te zien. Met daarbinnen de voorgestelde
verplaatsbare groenelementen. Deze bestaan uit ‘haagelementen’ langs
het marktplein en een groenelement op de rotonde.
Opdrachtsomschrijving
De opdracht is het ontwerpen van groenelementen als onderdeel van
het algemene herontwerp van het Hoensbroek centrumplan van Handle
with Care. Het doel van deze groenelementen is dat zij het mogeljik
maken om het marktplein een intieme groene sfeer te geven en toch
ruimte te kunnen maken voor grootschalige evenementen. De ruimte
moet gecreëerd kunnen worden zonder gebruik van een hijskraan of een
heftruck.
Het ontwerp wordt uitgewerkt tot een niveau dat aan de gemeente
gepresenteerd kan worden als deel van het totale ontwerp, zodat er door
de gemeente een beslissing genomen kan worden of deze elementen
toegepast gaan worden of niet. Het toepassen van de elementen op
andere locaties dan het marktplein te Hoensbroek valt buiten de scope
van deze bacheloropdracht.

Opdracht splitsen in twee delen
De oorspronkelijke opdracht was het ontwerpen van verplaatsbaar
groen voor het centrumplan Hoensbroek. Het bleek nodig om de
opdracht te splitsen in de volgende onderdelen:
1. Het ontwerpen van verplaatsbare groen elementen; haagelementen
langs het marktplein.
2. Het ontwerpen van een verplaatsbaar groen element voor op de
rotonde (die aan het marktplein ligt).
In het Hoensbroek centrumplan (figuur 2) zijn de rotonde en de
verplaatsbare groenelementen zichtbaar. Deze twee delen zijn
wezenlijk verschillende opdrachten, omdat de haagelementen
wekelijks verplaatst worden voor de markt, terwijl het middendeel
van de rotonde alleen jaarlijks verplaatst wordt voor de kermis. Bij het
verplaatsen van de haagelementen zijn geen machines beschikbaar,
terwijl er voor het verplaatsen van het rotonde element een hijskraan
aanwezig is i.v.m. de opbouw van de kermis.
De focus van de opdracht zal gelegd worden op de haagelementen
aangezien deze noodzakelijk zijn voor een goed herontwerp van het
marktplein.
Het ontwerpen van een element voor op de rotonde wordt als een
deelopdracht beschouwd en zal daarom niet volledig uitgewerkt
worden. Het ontwerpproces van deze deelopdracht is te vinden in
bijlage A. De rest van dit verslag zal zich voornamelijk richten op de
hoofdopdracht: de verplaatsbare groene haagelementen.
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Legenda
Klinkerbestrating
Asfalt met streetprint
bebouwing
gras / beplanting
Water / groenobject
Verplaatsbare haagobjecten
Bestaande bomen
Nieuwe bomen

Haagelementen

Element op de
Rotonde

Figuur 2: Hoensbroek Centrumplan schetsontwerp
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1.2

De opdracht -

Het Bedrijf

Handle with Care is een bedrijf dat ontwerpen voor openbare ruimtes
maakt. Het bedrijf is in 1994 opgericht door Alice Helenklaken en Sjoerd
Hoogma en heeft een multidisciplinair ontwerpteam. Ze zijn gevestigd in
Amsterdam aan de Panamalaan. Zie figuur 3. Er zijn al meerdere studenten
op stage geweest, en het bedrijf heeft in Nederland al veel projecten
ontwikkeld. Het uitgangspunt van het bedrijf is de oorspronkelijkheid
van de ruimte versterken en tegelijkertijd het individu een oriëntatiepunt
bieden. Er ontstaan evenwichtige buitenruimtes die rust en ruimte
bieden. De opdrachtgever, bewoners en gebruikers worden betrokken
in het ontwerpproces. Zo wordt het ontwerp optimaal ingepast in de
gebruikersomgeving en de actualiteit.

Dit heeft als gevolg dat het eindresultaat niet vanzelfsprekend het
meest geschikt is voor massaproductie. Mocht in de toekomst de
wens ontstaan om deze elementen in massa te produceren, dan is
het aan te raden om het ontwerpen opnieuw te evalueren.

“Het uiteindelijke ontwerp vormt een boog over verleden, heden en
toekomst. Rust en dynamiek bestaan naast elkaar; de menselijke maat
is altijd voelbaar en herkenbaar. Een moderne stad met intimiteit en
geborgenheid.”
Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren veel projecten ontworpen, op deze
pagina’s is een selectie van afgeronde projecten van Handle with Care.
Meer informatie over het bedrijf op de website:
www.landschapsontwerp.nl
Handle with Care heeft nu de opdracht om het centrum van Hoensbroek
te herontwerpen. Deze bacheloropdracht valt binnen het herontwerpplan
van Handle with Care.

Handle with Care Opdracht - Geen massa productie
Het is belangrijk om op te merken dat Handle with Care geen industrieel
ontwerpbureau is. De opdracht is niet het ontwerpen van een nieuw
product, maar een oplossing bieden voor het marktplein in Hoensbroek.

Figuur 3: Het bedrijfspand aan de panamalaan 106
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Centrumgebied Vathorst Amersfoort

Kastanjeplein Amsterdam

Vensters in het landschap, Laarbeek
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1.3

De opdracht -

locatie

Locatie algemeen
Hoensbroek is een voormalig dorp, thans formeel stadsdeel in de provincie
Limburg, in de gemeente Heerlen. Hoensbroek wordt doorgaans, ook
door de inwoners als ‘plaats’ beschouwd, in de zin dat men vindt dat men
in Hoensbroek woont en niet in Heerlen.
De naam Hoensbroek is in het Limburgs Gebrook. Het oudnederlandse
bruke betekent ‘moerassig gebied’.
In 1840 had de gemeente Hoensbroek 233 huizen met 1.163 inwoners,
tegenwoordig heeft Hoensbroek ca. 10.000 huizen met ca. 20.000
inwoners. De gemeente Hoensbroek is in de 20e eeuw nauw verbonden
geweest met de steenkolenmijn Emma (1913-1973), die op de grens met
de gemeente Heerlen lag. [1]

N

Specifieke Locatie Marktplein
In figuur 4 is een luchtfoto van Hoensbroek te zien met het marktplein
omlijnd. Dat het plein nu de functie van parkeerplaats vervult is duidelijk
te zien. Ook de centrale ligging van het plein is goed te zien. Het plein
is aan drie kanten omringd door wegen en aan de vierde zijde zijn
voornamelijk cafeetjes met terrasjes. Op de zuid-west hoek van het plein
ligt een rotonde die de toegang tot het centrum mogelijk maakt. Aan de
west kant staat de kleine St. Jan’s kerk. In de Google Sketchup render
(figuur 5) is een beeld van het ongeveer 2000 vierkantemeter plein te
zien met links in beeld de kleine St. Jan’s kerk.

Figuur 4: Luchtfoto van het marktplein in Hoensbroek
14

Figuur 5: Google Sketchup render van het marktplein
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1.4

De opdracht -

totstandkoming

De voorgeschiedenis van deze opdracht brengt in beeld waar de
beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen. Handle with
Care heeft de opdracht voor een nieuw centrumplan gekregen van de
gemeente Hoensbroek. Bij het krijgen van deze opdracht zijn er algemene
wensen opgesteld door de gemeente. Deze wensen zijn samengevat in
het document: ‘de toekomstvisie’.
Van toekomstvisie naar uitgangspunten
Een essentiële stap om van de algemene (vaak abstracte) ‘toekomstvisie’
tot een definitief ontwerp te komen is het vertalen van algemene wensen
van de gemeente naar haalbare en specifieke uitgangspunten.
Een deel van deze vertaalslag, die door Handle with Care gemaakt wordt,
is te zien op de rechterpagina. Alhoewel deze uitgangspunten niet direct
eisen stellen aan de groenelementen geven zij wel de context van de
ontwerpopgave aan.
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Uittreksel ‘de toekomstvisie’ gemeente Hoensbroek

Specifieke uitgangspunten Handle with Care

- Hoensbroek in functionele en ruimtelijke zin klaarstomen
(versterken) voor haar toekomstige taak als attractief
woon- en werkgebied binnen het stedelijk gebied
van Heerlen c.q. Parkstad (= het motto van Leefbaar
Hoensbroek!)

- Een openbare ruimte waar verblijven en functies zoals
parkeerrouting, markt en kermis in goede balans
komen.

- De herkenbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Hoensbroek
te versterken met de landschappelijke achtergrond als
uitgangspunt
- De ruimtelijke en functionele structuur van het centrum en
de diverse maatschappelijke voorzieningen te versterken
- De ruimtelijke samenhang tussen het centrum en de
omliggende woonbuurten te vergroten (onder meer
verbetering bereikbaarheid en parkeersituatie)
- Het bieden van een duidelijke basis voor de herstructurering
van woon- en werkgebieden. Deze herstructurering
heeft zowel betrekking op de openbare ruimte (groenen wegenstructuur), de woningvoorraad, het centrum,
de onderwijsvoorzieningen en de segmentering van het
bedrijventerrein.

- Het marktplein krijgt minder parkeerplaatsen en meer
een verblijfsfunctie. Ook moet het Marktplein beschikbaar
blijven voor evenementen zoals de kermis als ook de
wekelijkse markt.
- Het Marktplein moet een betere aansluiting krijgen met
de kleine St. Jan’s kerk.
- Winkelcentra dienen zich te onderscheiden, identiteit en
authenticiteit
- Een eenduidige uitstraling voor het gehele Marktplein
gebied / centrumgebied
- Een straat als´beleving´ kan concurreren met internet
winkels
- Een ontmoetingsplek creëren
- Klanten binden, workshops geven, producten thuis be
zorgen
- Samenwerking tussen eigenaren, corporaties, bewoners
en gemeente
- Meer dan alleen een facelift voor de openbare ruimte

Vertaalslag van algemene visie naar specifieke uitgangspunten
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1.5

De opdracht -

uitvoering

Simultaan traject
De uitvoering van de bacheloropdracht wordt gecompliceerd door het
feit dat het algemene ontwerp van Hoensbroek nog in ontwikkeling
is. Het bedrijf Handle with Care houdt zich bezig met het algemene
herontwerp, terwijl dit project zich richt op een deel daarvan; de
verplaatsbare groenelementen. Dit simultane ontwerptraject vereist
nauwe samenwerking.
Werkomgeving & overleg
Door naast de ontwerpers van Handle with Care te zitten tijdens het
ontwerptraject van de bacheloropdracht was het mogelijk om goed te
communiceren met elkaar. De toegewezen werkplek was tussen twee fulltime ontwerpers die aan het Hoensbroek plan werkten. Hierdoor werd ik
tijdelijk medewerker in het ontwerp team van Handle with Care. Iedere
woensdag was er een bespreking met de directeur van Handle with
Care waarin de voortgang van het plan bekeken werd. Waardoor er een
gunstige terugkoppeling tussen detailsstudies en werken aan het geheel
ontstond.
Interactie en Communicatie
In een ideale situatie is er (goed) contact tussen alle betrokken partijen. Zo
voorkom je dat informatie verloren gaat of niet overgedragen wordt. Het
was echter niet mogelijk om alle partijen met elkaar in contact te brengen.
Er is geen tussentijds overleg geweest met de gemeente en bewoners
van Hoensbroek over het specifieke ontwerp van de groenelementen. In
hoofdstuk 9 (‘Evaluatie’) wordt hierop gereflecteerd.
In figuur 6 is schematisch de informatieoverdracht tussen de verschillende
betrokken partijen weergegeven. Aangezien de bacheloropdracht
verplaatbaar groenelementen een opdracht is voor het bedrijf Handle with
Care, is de communicatie met de gemeente en andere partijen verlopen
via Handle with Care. Een nadere beschouwing over de communicatie is
te vinden in de evaluatie.

Opdracht Aanpak
De eisen en gebruiksscenario’s zijn voor een groot deel bekend bij het
bedrijf Handle with Care. Deze moeten echter nog duidelijk in kaart
gebracht worden. Dit zal gedaan worden in de analysefase. Naar
aanleiding hiervan wordt een lijst met de eisen voor de afmetingen,
vormgeving, het verplaatsingsysteem, het soort groen en het
materiaal opgesteld. Dit wordt de basis voor het ontwikkelen van
ideeën en concepten. De uiteindelijke concepten worden getoetst aan
de hand van het progamma van eisen. Het meest geschikte concept
zal verder worden uitgewerkt.
Opgedane Kennis
Er zal maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare software.
De software die bij Handle with Care gebruikt wordt is nieuw voor
mij omdat het voornamelijk om Bouwkundig en Landschapsontwerp
software gaat. Door gebruik te maken van Autocad en Google
Sketchup is het mogelijk om tijdens het ontwerpproces de voortgang
en ideeën te communiceren. Met Autocad zijn de afmetingen van de
groenelementen geïntegreerd in het algemene centrumplan. Door het
marktplein en de groenelementen te modeleren in Google Sketchup
kan er een goed beeld overgedragen worden van het ontwerp aan de
gemeente.
Met de introductie achter de rug gaan we nu naar de analysefase.
In het volgende hoofdstuk worden de randvoorwaarden voor het
ontwerp vastgesteld.
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Bewoners Hoensbroek
(inc. Markt mensen)

Gemeente Heerlen

D.m.v Toekomst visie & Opdracht
omschrijving & Overleg

Handle with Care

D.m.v Toekomstvisie

Specifieke uitgangspunten &
Analyse & Besprekingen
& Overleg

Analyse ontbrekende
informatie

Bacheloropdracht Verplaatsbaar groenelementen

Figuur 6: Overzicht interacties en informatieoverdracht

19

2

Analyse -

introductie

In deze fase zal de benodigde informatie bijeen gebracht worden
om ideeën te kunnen ontwikkelen. Als eerste worden de genoemde
randvoorwaarden die door Handle with Care verzameld zijn duidelijk in
kaart gebracht. Vervolgens wordt er een set van analyses uitgevoerd om
specifieke informatie te verzamelen.
De gebruikers van de elementen hebben invloed op de elementen. Om
een goed ontwerp te maken is het noodzakelijk om de gebruikers in kaart
te brengen en de verschillende vormen van interactie te kennen. De mate
en soort van interactie kan dan bewust geoptimaliseerd worden voor het
ontwerp.
Om te kijken wat er voor een bestaande elementen zijn is een
vooronderzoek naar alle relevante bestaande elementen gedaan. Dit zijn
planters, groenelementen en verplaatsbare groenelementen. De bekende
sterktes en zwaktes van deze elementen kunnen benut of juist vermeden
worden.
Aangezien de groenelementen verplaatsbaar moeten zijn zal er een
transportsysteem gebruikt moeten worden. Om dit te inventariseren is er
een collage gemaakt van de mogelijkheden. De focus wordt hierbij gelegd
op handmatige transportsystemen aangezien er geen gebruik gemaakt
kan worden van hijskranen of heftrucks.
Om een veilig en verantwoord ontwerp te maken is het essentieel om
aan de ergonomische richtlijnen te voldoen. Ook de relevante regelgeving
voor openbaar ontwerp is in kaart gebracht.
In figuur 7 tot en met 9 wordt een beeld gegeven van de huidige situatie
op het marktplein. Uit de conclusies van de analysefase wordt het
programma van eisen samengesteld, te vinden in hoofdstuk 3.

20

Figuur 7: Parkeren op het marktplein

Figuur 8: Overzicht van het marktplein

Figuur 9: Opbouw van de markt op het marktplein
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2.1

Analyse -

overzicht randvoorwaarden

Aan het begin van een opdracht wordt een analyse verricht, zo ook bij
Handle with Care. Een groot deel van de analyse voor het algemene
ontwerpplan van Hoensbroek is ook relevant voor de deelopdracht:
verplaatsbaar groen. De informatie uit de algemene opdrachtanalyse
die direct invloed heeft op de groenelementen wordt hier weergegeven.
De punten voor het programma van eisen zijn voortgekomen uit drie
bronnen, namelijk:
1. De gemeente Hoensbroek - ‘De Toekomstvisie’
De uitgangspunten die voortkomen uit de documenten van de gemeente
Hoensbroek staan in bijlage B. Rechts zijn de relevante punten samengevat.
2. Handle with Care - Uitgangspunten
De specifieke uitgangspunten samengesteld door Handle with Care zijn
reeds beschreven op pagina 17.
3. Prive Onderzoek - Ontwerp van een vitaal centrum [2]
Het blijkt dat er een studie is uitgevoerd naar Hoensbroek en specifiek naar
het marktplein. Dit onderzoek bevat veel kritische punten met betrekking
tot de huidige staat van Hoensbroek. Deze leveren een goed beeld van
de mogelijkheden voor het herontwerp van Hoensbroek. Zo wordt de
bebouwing als ‘storend’ gezien en het Marktplein als een potentieel. Door
de samenhang met de St. Jan’s Kerkzijde van het plein te versterken
wordt het marktplein verbeterd. Dit gebied heeft veel groen en die sfeer
wordt ook voor het marktplein gewenst zoals te zien in figuur 10.

Punten voor Programma van Eisen
Gemeente Hoensbroek
- Ruimtelijke kwaliteit van Hoensbroek te versterken
- Ontmoetingsplek creëren
Handle with Care
- Kerkzijde van het plein meer betrekken bij het marktplein
- Uniforme vormgeving toepassen
- Aansluiten bij bestaand boombeeld
Prive Onderzoek
- Versterken band met kerkzijde
- Meer groen inbrengen op het marktplein
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Figuur 10: Collage gewenste sfeer met beelden van de kerkzijde
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2.2

Analyse -

gebruikers

Één van de factoren die onderzocht moeten worden is de gebruikers. Dit
betreft alle mensen die mogelijk in contact komen met de groenelementen.
In de opdrachtomschrijving, geformuleerd samen met Handle with Care,
is gesteld dat de elementen door maximaal 2 personen verplaatst dienen
te worden. Dit is een directe eis waar de elementen aan dienen te voldoen.
Aangezien het doel en de omgeving van het groen zijn vastgesteld, speelt
de grootste variabiliteit zich af bij de gebruikers. De groenelementen vallen
daarom in de categorie `Multiple Users´. De verschillende gebruikers
hebben andere interactie patronen met de groenelementen. Zie figuur 11
Om de gebruikers in kaart te brengen is er een lijst gemaakt van mogelijke
personen die in contact kunnen komen met de groenelementen. De
interacties met de verplaatsbare groenelementen worden omschreven.
Deze profielen helpen om mogelijke gebruikssituaties te visualiseren.

Punten voor Programma van Eisen
- “Hufterproof”
Niet te verplaatsen/kapot maken door 		
		
willekeurige gebruiker
- Minimale moeite voor de ‘verplaatser’
- Simpele handelingen

- Verplaatsbaar door maximaal 2 personen

De eisen die voortkomen uit het gebruikersonderzoek zijn hier rechts
vastgelegd voor het programma van eisen. De eis “Hufterproof” komt direct
voort uit de opdrachtomschrijving. Handle with Care weet uit ervaring dat
in de openbare ruimte alles hufterproof moet zijn. Hufterproof is een term
die eigenlijk ‘bestand tegen vandalisme’ betekent.
De marktstalhouders zijn in principe tegen elk object op het plein, het
voorstel naar de gemeente is dat de groenelementen verplaatst zullen
worden voordat de marktstalhouders op het plein aanwezig zijn. Dit zorgt
er voor dat er geen problemen zullen ontstaan met de marktstalhouders.
Het betekend in de praktijk dat de groenelementen ‘s ochtends vroeg
in korte tijd verplaatst dienen te worden. De marktstalopbouwer zal dit
moeten verrichten als extra werkzaamheid.
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Hoofdgebruiker - De pleingebruiker
De pleingebruiker ervaart de fysieke en visuele aanwezigheid van de
groenelementen
Kenmerken:
- Neemt visueel de sfeer van het element in zich op
- Heeft misschien een fysieke interactie met de elementen
- Kan mogelijk vandalistisch ingesteld zijn

Secundaire gebruiker - De verplaatser
De `verplaatser´is de marktkraamopbouwer. Deze zal misschien weinig zin
hebben in het uitvoeren van een extra taak en het is dus essentieel dat het zo
simpel mogelijk is.
Kenmerken:
- Mogelijk geen zin in verplaatsen
- Mogelijk onzorgvuldig handelen

Niet-gebruikers - De marktkraamhouders
De marktkraamhouders zijn de aanleiding voor de ontwikkeling van verplaatsbare
groenelementen, doordat zij een makkelijke toegankelijkheid van het plein
eisen. Zij zullen echter weinig van de elementen zien omdat deze voor hun
aankomst verplaatst moeten worden.
Kenmerken:
- Geen fysieke interactie met elementen
- Bij voorbaat `tegen´ de groenelementen
- Wil absoluut geen werk hebben aan elementen
Interactie:
- Geen

Figuur 11: Gebruikers en mogelijke interactiepatronen

De niet-gebruiker:
De opdracht is eigenlijk tot stand gekomen
om ‘de niet-gebruiker’ te faciliteren. De
functie van de elementen is dus in essentie
het omzeilen van de kritiek die door de
marktmensen geleverd wordt op het
algemene herontwerp.
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2.3

Analyse -

invloed van Locatie

Behalve de gebruikers heeft ook de locatie invloed op de groenelementen.
In figuur 12 zien we het centrumplan schetsontwerp van Handle with
Care. In de legenda worden de groenelementen vermeld als ‘Verplaatsbare
Haagobjecten’.
Te zien is dat de groenelementen de westzijde van het marktplein
afkaderen. In totaal is deze kant van het plein 70 meter lang. Om niet
te veel groenelementen toe te hoeven passen zullen de groenelementen
van voldoende lengte moeten zijn. In het midden zal de ‘entree’ zijn.
Met de toegangspoort en de lantaarnpalen (van het ontwerp) zijn er 4
delen van 10 meter te vullen. In het oorspronkelijke ontwerp van Handle
with Care was dit een vaste haag, deze moet nu vertaald worden naar
verplaatsbare elementen. In bijlage C is de Autocad plankaart van Handle
with Care te vinden waar dit goed te zien is.
Zonder dit kader is er geen goed onderscheid tussen plein en weg. De
groenelementen moeten een afscheidende functie vervullen. De groene
uitstraling aan de St Jans Kerkzijde wordt gespiegeld in de groenelementen.

Punten voor Programma van Eisen
- Voldoende lengte van het element om het aantal te ver
plaatsen elementen te beperken
- Uiterlijk passend bij het groen aan de St. Jan’s zijde
van het plein
- Elementen moeten afscheidende functie vervullen

- Verplaatsingsysteem geschikt voor klinkers

Door Handle with Care is besloten dat het plein bestraat zal worden met
klinkerverharding. Dit houdt in dat de elementen op klinkerbestrating
staan en verplaatst moeten worden. De eisen die hieruit volgen zijn
samengevat onder het kopje ‘Punten voor Programma van Eisen’.
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Legenda
Klinkerbestrating
Asfalt met streetprint
bebouwing
gras / beplanting
Water / groenobject
Verplaatsbare haagobjecten
Bestaande bomen
Nieuwe bomen

Figuur 12: Illustratie ontwerpplan marktplein
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2.4

Analyse -

reeds bestaande groenelementen

Bestaande Groenelementen

Punten voor Programma van Eisen

In figuur 13 is een collage van bestaande verplaatsbare groenelementen
te vinden. In de collage is een diversiteit van materialen en afmetingen
te zien. Het is opvallend dat alle ontwerpen heel duidelijk ‘losstaand’
zijn. Hierdoor hebben zij niet de afscheidende functie van een vast
groenelement. Het zijn groenelementen die een tijdelijke functie vervullen.

- Lichtgewicht nodig om verplaatsbaarheid te behouden
bij robuuste uitstraling

De bestaande elementen kunnen in twee categorieën geplaatst worden.
Namelijk:
- Klein en verplaatsbaar met de hand
Deze zijn lichtgewicht en hebben een tijdelijk uitstraling, dit maakt ze
geschikt voor thuisgebruik.
- Groot en verplaatsbaar door machine
Deze kunnen er permanent en robuust uitzien. Ze lijken vast maar kunnen
zo nodig met een kraan of vorkheftruck worden verplaatst.
Het doel van deze opdracht is om een groenelement te ontwikkelen dat
vastheid uitstraalt terwijl het toch wekelijks te verplaatsen is zonder behulp
van machines. Er zijn geen bestaande voorbeelden van groenelementen
die in deze categorie vallen.
De collage laat een veelheid aan materialen zien die te gebruiken zijn voor
verplaatsbare groenelementen. Deze worden nader onderzocht onder
‘materialen’.
Uit de collage blijkt ook dat de elementen al gauw te zwaar zijn om met
de hand te verplaatsen wanneer ze een robuuste uitstraling hebben.
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Figuur 13: Collage bestaande elementen
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2.5

Analyse -

verplaatsingssystemen

Hier worden de beperkingen (en mogelijkheden) van het
verplaatsingssysteem in kaart gebracht. De vorm en algemene
afmetingen die het element kan krijgen zijn sterk afhankelijk van het
soort verplaatsingssysteem. Omdat er voor deze opdracht geen bestaande
oplossingen zijn zal er (zoals blijkt uit Analyse 2.4) een nieuwe combinatie
van verplaatsingssysteem en groenelement moeten worden ontwikkeld.
In de collage (figuur 14) zijn verschillende verplaatsingssystemen te zien
die zonder hulp van een motor functioneren. Deze worden vooral gebruikt
door transportbedrijven en bij verhuizingen. Alle systemen die hier te zien
zijn maken gebruik van een simpel frame dat 1, 2 of 4 wielen koppelt aan
een handvat.
Uit de analyse van bestaande groenelementen komt voort dat het
verplaatsingssysteem geschikt moet zijn voor een grote massa.
Het verplaatsingssysteem zal in het element verwerkt moeten kunnen
worden om de gewenste uitstraling te behalen.

Punten voor Programma van Eisen

- Verplaatsingssysteem moet lang genoeg zijn om een
element te ondersteunen
- Moet mogelijk zijn om het verplaatsingssysteem in het
element te verwerken
- Verplaatsingssysteem geschikt voor zwaar gewicht

- Verplaatsingssysteem mag niet kantelgevoelig zijn

Op basis van de analyse van de locatie moeten de elementen een
langwerpige vorm krijgen. Het verplaatsingssysteem zal dan hierin
moeten passen. Tevens is het belangrijk dat het systeem ondanks de
geringe breedte niet kantelgevoelig is.
De eisen die voortkomen uit de analyse van verplaatsingsystemen staan
rechts genoteerd onder het kopje ‘Punten voor programma van eisen’.
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Figuur 14: Collage transport karren
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2.6

Analyse -

geschikte beplanting

In overleg met het ontwerpteam van Handle with Care was het al snel
duidelijk dat er het liefst beuk gebruikt werd op het plein. Aan de zijde
van de St. Jan’s kerk groeien beuken. Door dezelfde soort planten op het
marktplein terug te brengen wordt de samenhang met de oude St. Jan’s
kerk versterkt. Zoals vermeld staat in de visie van Hoensbroek is dit effect
wenselijk.

Punten voor Programma van Eisen

Er zijn meerdere soorten beuk. Deze vallen in twee categorieën
Beukenhaag (Fagus Sylvatica) en Haagbeuk (Corpinus Betulus), tussen
deze soorten zijn substantiële verschillen. In figuur 15 zijn de grootste
verschillen te vinden.

- Genoeg volume voor beukenhaagplanten
- Profiel van 30cm x 40cm (b x h) minimaal

De voorkeur gaat hier direct uit naar beukenhaag dankzij zijn winterblad
(zie figuur 17 en 18). Echter was het onbekend of (en hoe) de beukenhaag
te verplaatsen is. Veel planten kunnen slecht tegen beweging of hebben
veel grond nodig om in te wortelen. Er is gekeken naar bestaande
beukenhaagapplicaties en de minimale hoeveelheid grond nodig voor een
beukenhaagplant.

- Gebruik van de plantensoort ‘Beukenhaag’

- Indien mogelijk waterbuffer/voorziening bevatten

- Goede gronddrainage noodzakelijk

Door te bellen met de beukenhaag-specialist Arnoud van Leeuwen van
het bedrijf ‘www.beukenhaag.nl’ is er geconstateerd dat de beukenhaag
met weinig grond prima kan groeien. De planten kunnen voorgegroeid
geleverd worden in een kleine bak (Figuur 19). Dit betekent dat in
Hoensbroek de gewenste beukenhaaguitstraling meteen te realiseren is
zoals in figuur 16. Beukenhaag planten groeien het beste op relatief droge
grond, maar mogen niet compleet droog komen te staan. [12]
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Haagbeuk
- Verliest zijn blad
- Is eigenlijk berk

Beukenhaag
- Bruin in winter
- Snoeien tot haag

Figuur 15: Verschillen in soorten groen

Figuur 17: Beukenhaag in winter

Figuur 16: Beukenhaag als lage haag

Figuur 18: Beukenhaag in zomer

Figuur 19: Beukenhaag voorgegroeid
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2.7

Analyse -

mogelijke materialen

Om goed aan te sluiten bij het algemene ontwerp en een samenhangend
eindontwerp te maken is het noodzakelijk dat de groenelementen
een passende uitstraling hebben bij het vormgevingsconcept
van
Hoensbroek. Op grond van de punten uit de verplaatsingssysteemanalyse,
plantenafmetingen en ergonomie is het gewenst om een lichtgewicht
materiaal te gebruiken. Dit vooronderzoek concentreert zich daarom op
lichtgewicht materialen met een traditionele uitstraling. In de concept
detaillering zal de materiaalkeuze gemaakt worden.

Punten voor Programma van Eisen
- Duurzame materialen

- Materiaal met natuurlijke/traditionele uitstraling

De groep steenachtige materialen voldoet goed aan de uitstraling maar
kan problemen geven voor de verplaatsbaarheid.
Een vaak gebruikt materiaal voor vaste plantenkaders is Cortenstaal, dit
roest niet en is goed bewerkbaar. Voor de verplaatsbare elementen is
het echter de vraag of dit niet te zwaar zal worden. Cortenstaal geeft al
gauw een moderne uitstraling. Of het mogelijk is om met Cortenstaal een
passende uitstraling gecreëerd kan worden moet nog nader onderzocht.
Hout heeft het voordeel dat het goed bewerkbaar is, maar de duurzaamheid
en aansluiting bij het algemene ontwerp maken deze optie eventueel
minder geschikt.

- Materiaal dat UV & vorst & roest bestendig

- Lichtgewicht materiaal

- ‘Hufterproof’

Composieten maken het mogelijk om een relatief licht object te ontwerpen
wat toch een solide uitstraling kan geven. Uit de analyse van bestaande
elementen kwamen drie vaak gebruikte materialen naar voren. Deze zijn
nader onderzocht en worden toegelicht in figuur 20.
Materiaalgerelateerde eigenschappen zijn rechts genoteerd onder het
kopje ‘Punten voor Programma van Eisen’.
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Polymeer beton

- ACO polyesterbeton P1408 bestaat overwegend uit natuurlijke minerale
grondstoffen, zoals kwarts, basalt en graniet. Deze worden in een optimale
korrelgrootte-samenstelling (zeeflijn tot 8 mm) met kunsthars gebonden.
De bijzondere materiaalsamenstelling en de moderne productietechnologie
geven ACO Polyesterbeton P1408 zijn bijzondere eigenschappen. [14]

Polysteen

- De specialiteit van Polystone is de gemalen steen. Polystone varieert van
een fijne tot een grove korrel (Polystone Rock) samen met een mix van
kunstharsen vormen de stenen korrels een taaie, sterke massa. Volgens
een oude, ambachtelijke traditie wordt deze pasta volledig met de hand
in mallen gedrukt. Het reliëf van de binnenkant van de mal bepaalt de
uiteindelijke oppervlakte tekening. [15]

Cortenstaal

- Ook bekend als weervast staal of onder de merknaam COR-TEN-staal,
is een metaallegering, bestaande uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium,
nikkel en chroom zijn toegevoegd. De sterkte is vergelijkbaar met die van
andere gelegeerde staalsoorten zoals roestvast staal. De bruine roestkleur
is het meest typische kenmerk. [16]

Figuur 20: Drie toegepaste materialen in planters
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2.8

Analyse -

relevante regelgeving

Voor het ontwerp van openbare ruimtes bestaat regelgeving.
Deze regelgeving zorgt ervoor dat openbare ruimtes veilig
ontworpen worden. Meerdere organisaties houden zich bezig met
het ontwikkelen van richtlijnen en eisen voor openbare ruimtes.
Er moet minimaal voldaan worden aan:
VMSW openbare richtlijnen
Rechts in het kader ‘De VMSW openbare richtlijnen’ is te zien hoe deze
richtlijnen gesteld zijn. Hieruit komen de eisen voor de breedte van een
doorgang en ‘Geen scherpe hoeken bevatten’. De eisen die volgen uit de
tekst zijn opgenomen in de lijst van punten voor het programma van eisen
hier rechts. In figuur 21 zijn de minimale doorgangbreedtes geïllustreerd.
[7]
CROW richtlijnen
Ook zal het element moeten voldoen aan de basisregels voor verkeer,
omdat ze op het plein dienen als kader voor auto’s op het plein. De CROW
ASVV (Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen) bevat hier regels
voor. Hieruit komt voort dat obstakels goed verlicht moeten zijn. Ook
moeten de elementen minimale hoogte van 1 meter hebben zodat ze
zichtbaar zijn vanuit een auto. [3]

Punten voor Programma van Eisen
VMSW Richtlijnen
- Minimale vrije breedte -> 0,9m punt / 1m doorgang
- Geen elementen opnemen in een looproute
- Geen scherpe hoeken

CROW Richtlijnen
- Obstakels moeten goed verlicht zijn
- Obstakels moeten minimaal 1 meter hoog zijn
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De VMSW openbare richtlijnen

Doorgang
minimale afstand

100cm

Zorg ervoor dat het straatmeubilair een hoogwaardige
functionaliteit heeft: enkel materiaal dat werkelijk nut heeft, mag
worden geplaatst. Straatmeubilair zoals banken, vuilnisbakken,
telefooncellen, brievenbussen enz. moet ook bereikbaar en
bruikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Ze kunnen het best in
een kleur die contrasteert met de omgeving worden gemaakt of
worden voorzien van een markering (bij voorkeur door de fabrikant
duurzaam in het obstakel aangebracht) en beveiligd tot op de
grond. Een in kleur en textuur contrasterend materiaal rond het
obstakel aanbrengen, bevordert de merkbaarheid van obstakels.
De vrije doorgangsbreedte tussen het meubilair bedraagt minstens
100 cm.

Punt vernauwing
minimale afstand

90cm

Installeer meubilair met afgeronde hoeken, zonder uitstekende
kanten.

Figuur 21: Doorgang richtlijnen
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2.9

Analyse -

ergonomische richtlijnen

Het gewicht van de elementen heeft grote invloed op de hoeveelheid
kracht die nodig is om ze te verplaatsen. Ook de locatie en het type
handvat zijn belangrijke ontwerpfactoren. Om te zorgen dat het ontwerp
goed te verplaatsen is zal binnen de ergonomische richtlijnen ontworpen
moeten worden.
In figuur 22 is een tabel van de ergonomische richtlijnen voor handmatige
transportsystemen te zien. Het maximale gewicht is af te lezen voor diverse
karren die door één persoon verplaatst kunnen worden. Hieruit blijkt dat
met een ‘hand pallet truck’ een gewicht tot 682 kilogram verplaatst kan
worden terwijl dat voor karren met 3 of 4 wielen slechts 227 kg is. Ook
volgt hieruit een maximale verplaatsingsafstand van 33 meter. [6]
Mocht er gebruik gemaakt worden van een handvat dan zal de hoogte van
het handvat tussen de 91 en 112 cm ontworpen moeten worden. Zoals
te zien in figuur 23. In de bijlage D is het document te vinden ‘Pushing
& Pulling Handcarts’ hieruit zijn nog meer ergonomische richtlijnen voor
handmatig transport af te lezen. De richtlijnen voor zittingen komen uit
‘De Menselijke maat’.[8] De richtlijnen die mogelijk relevant zijn voor deze
opdracht staan hier rechts samengevat onder ‘Punten voor Programma
van Eisen’.

Punten voor Programma van Eisen
Ergonomische richtlijnen
- Gewicht van 1 element maximaal 227 - 682 kg
- Maximale verplaatsingsafstand 33 m

- Zithoogte tussen 40cm en 55cm
- Zitdiepte minimaal 40cm
- Duwen / trekken hoogte handvat tussen 91cm en
112cm
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Figuur 22: Ergonomische tabel pushing and pulling

Figuur 23: Richtlijn ‘Handvat hoogte’
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3

programma van eisen

De ‘punten voor programma eisen’ van elke pagina van de analysefase zijn
opgenomen in het programma van eisen. Het is een samenvatting van de
informatie uit de analysefase en dient als referentie in het vervolgproces.
In figuur 24 is een deel van het programma van eisen te zien. Dit bevat
de meest belangrijke eisen voor de groenelementen. Deze eisen zijn
geselecteerd omdat ze direct invloed hebben op het wel of niet halen van
de gestelde functies. Het volledige programma van eisen staat in bijlage
E.
De functies die de elementen moeten vervullen zijn genoteerd in het
kader ‘Functies’ hier rechts. Deze functies komen voort uit overleg binnen
het ontwerpteam van Handle with Care met als vraag: Wat moeten de
groenelementen doen?
Het programma van eisen is nooit volledig af, het dient ter controle van
de richting van het ontwerpproces. Zo nodig kan het nog aangevuld of
aangepast worden als er nieuwe informatie naar voren komt.

Functies:
-

Visuele scheiding vormen tussen weg en plein
Groene sfeer creëren op het marktplein
Samenhang met de kerkzijden versterken
Barrière vormen voor auto’s
Toegang bieden voor op- en afrijden tijdens markt

Met het programma van eisen is het mogelijk om de ideeën te rangschikken
op geschiktheid. Later wordt het gebruikt voor de conceptkeuze en het
terugkoppelen van de geschiktheid van het eindontwerp in de concept
detailleringsfase.
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Programma van Eisen

Gebruikers
- “Hufterproof”
- Niet te verplaatsen/kapot maken door willekeurige gebruiker
- Verplaatsbaar door 2 personen (bij voorkeur 1 persoon)
Invloed van locatie
- Elementen vervullen een afscheidende functie
- Verplaatsingsysteem is geschikt voor klinkerbestrating
Verplaatsingssystemen
- Verplaatsingssysteem kan 2 x ‘elementgewicht’ dragen
- Verplaatsingssysteem behoudt stabiliteit en is niet kantelgevoelig
Mogelijke materialen
- Materiaal is duurzaam
- Materiaal heeft natuurlijke en traditionele uitstraling
- Materiaal is UV-, vorst- en roestbestendig
- Materiaal is ‘hufterproof’
Ergonomische richtlijnen
- Gewicht van 1 element is maximaal 227 - 682 kg
- Maximale verplaatsingsafstand van 33 m
- Duw- / trekhoogte van het handvat ligt tussen de 91 en 112 cm

Figuur 24: Deel van het programma van eisen
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4

Ideeën -

generatie

Nu het programma van eisen is uitgewerkt tot een voldoende niveau is
het tijd om aan de ideefase te beginnen. Het is goed om hier te realiseren
dat het oorspronkelijke idee dat door Handle with Care werd aangegeven
een simpel lineair beukenhaagelement was. Zie figuur 25.
Tijdens de analysefase en in besprekingen met de ontwerpers van Handle
with Care kwamen verdere ideeën naar voren. Er wordt binnen het bureau
gewerkt met schetsen om een idee over te dragen.
Een idee is om een gedeelte van het element ‘vast’ te zetten met daarnaast
een lichter, draaibaar gedeelte(zie figuur 26). Er is ook gedacht aan groen
wat de lucht, of de grond, in kan. Hier is een selectie van de gemaakte
ideeschetsen getoond.
De wens om het element te kunnen verplaatsen door 1 persoon heeft
consequenties voor de lengte ervan. Er moeten delen van 10 meter gevuld
worden (zie schetsontwerp Handle with Care). Dit kan op veel manieren
in delen opgebroken worden. Figuur 27 laat een schets zien waar naar 5
en 2.5 meter lengte groenelementen wordt gekeken.

Figuur 25: Element met beukenhaag

In de ideefase is de focus gelegd op het oplossen van het ontwerpprobleem
‘verplaatsbaar zonder motor’. De verplaatsingsmethoden bepalen de
‘soort’ oplossing. Zie figuur 28, 29 en 30 op de volgende bladzijde.

Figuur 26: Draaiend element
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Figuur 27: Langere of kortere elementen

Figuur 28: Elementen op wielen

Figuur 29: Element de lucht in, of de grond in?

Figuur 30: Elementen op rails
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4.1

ideeën -

rangschikken

Om de ideeën te ordenen en te selecteren zijn er categorieën met
verschillende verplaatsingssystemen aangebracht. In figuur 31 is te
zien welke ideeën in welke categorieën vallen. Deze schetsen dienen
alleen ter uitleg van de categorie. Binnen een categorie kunnen zich veel
verschillende oplossingen bevinden.
Sommige ideeën die overwogen zijn passen niet in deze categorieën.
Zoals bijvoorbeeld buigbaar groen of nep groen wat men niet hoeft te
verplaatsen. Deze ideeën vallen af omdat het herontwerp van Handle
with Care het historisch karakter van het marktplein wil herstellen. Om dit
karakter te herstellen is er besloten om de elementen langs het marktplein
te laten lijken op het traditionele muurtje wat zich aan de kerkzijde van
de weg bevindt. De kerkzijde bezit de gewenste traditionele sfeer. Door
dit te spiegelen op het marktplein vormt de ruimte één geheel. Behouden
van het traditionele karakter betekent dat de verplaatsingsoplossing niet
opvallend mag zijn.
Na toetsing aan het programma van eisen is er één categorie van ideeën
gekozen. Zo zijn elementen die de lucht in gaan niet geschikt omdat ze
niet voldoen aan het traditionele karakter. Met behulp van het programma
van eisen en in overleg met het ontwerpteam van Handle with Care is
gekozen om het verplaatsingssysteem verder te ontwerpen binnen de
categorie ‘verrijdbaar met wielen’.
In het volgende hoofdstuk, de conceptgeneratie, worden meerdere
mogelijke oplossingen onderzocht die vallen binnen deze gekozen
categorie.
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Verplaatsingssystemen
Verrijdbaar
+ Alles in bak=simpel
- Misschien complex?
+ Goede uitstraling
+ Relatief goedkoop

Rails
+ Kan veel gewicht aan
- Moeilijk schoonhouden
- Altijd rails in zicht
- Hoge aanlegkosten

De grond in
+ Weinig moeite voor verplaatsen
- Duur & complex systeem
- Zeer hoge aanlegkosten
- Plant overleven ondergrond?

De lucht in
+ Weinig moeite voor verplaatsen
- Duur & complex systeem
- Hoge aanlegkosten
- Passende uitstraling?

Verrijdbaar
Systeem 1 -

Systeem 2 -

Systeem 3 -

•

•

•

Element met
vier wielen, twee
zwenkwielen

Element met 2
wielen aan 1 zijde
en 2 poten aan de
andere zijde.

Figuur 31: Categorie indeling voor de ideeën

Element op poten,
verrijdbaar met
karretje
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5

concepten -

generatie

Er zijn meerdere concepten uitgewerkt om het verplaatsbaar groen
te realiseren. Op de volgende bladzijdes volgt een overzicht van de
verschillende concepten met de positieve en negatieve eigenschappen.

Deeloplossingen
Hier wordt een overzicht gegeven van de 5 hoofdcriteria. Onder
ieder criteria worden mogelijke deeloplossing behandeld.

De concepten zijn ontwikkeld op basis van het verplaatsingsysteem in de
categorie ‘verrijdbaar met wielen’. Het verplaatsingsysteem is bepalend
voor veel andere aspecten van het ontwerp. Om de duidelijkheid te
bewaren tijdens de conceptfase zijn er 5 hoofdcriteria geselecteerd.
De hoofdcriteria waarmee de concepten beoordeeld zullen worden zijn
representatief voor de functionele eisen die gesteld worden aan de
concepten. Deze criteria zijn hier rechts in figuur 32 te zien. De nadruk
wordt hier dus niet gelegd op vormgeving, materiaal of kleur. Deze
aspecten worden verder gespecificeerd in de conceptdetaillering.

1 Hoe wordt het element verplaatst?
-Oplossingen in de concepten

Bij de conceptkeuze is het belangrijk om te onthouden dat de elementen
worden ontworpen voor Handle with Care als onderdeel van het algemeen
herontwerp. Dit betekent dat de elementen niet ontworpen worden
om massaal geproduceerd en verkocht te worden, maar om voor deze
specifieke situatie een oplossing te bieden.
Door deze eigenschappen te vergelijken met de eerder opgestelde eisen
is het mogelijk om de concepten te ordenen op basis van geschiktheid. Dit
gebeurt na de toelichting van de drie concepten op de volgende bladzijdes.

2 Hoe staat het element stabiel?
-Heeft plek op plein waar het in de grond past
-Wordt van verplaatsingstechniek direct op de grond geplaatst
3 Hoe sluit het element aan bij het algemene herontwerp?
-Herhalende details in groenelement en herontwerp
-Herhalende kleuren / materialen
4 Hoe wordt het eindontwerp ergonomisch verantwoord?
-Gebruik van ergonomische (ingekochte) subdelen
-Toepassen regelgeving
-Ergonomische test uitvoeren voor nieuwe ontwikkelingen
5 Hoe is het element Hufterproof?
-Alle breekbare delen in het element zijn buiten bereik
-Geen losse onderdelen
-Buitenkant van hufterproof materiaal
-Slot op verplaatsingstechniek
-Ontbrekend onderdeel nodig
-Bevestigd aan locatie gemaakt d.m.v. een slot
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Hoofdcriteria
- Verplaatsbaarheid
- Stabiliteit
- Aansluiting bij algemeen ontwerp
- Ergonomisch verantwoord
- Hufterproof

Figuur 32: Hoofdcriteria
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5.1 Concept 1 - Winkelwagen
Het eerste concept is de winkelwagen. Het groenelement heeft een
volledige set wielen ingebouwd. Aan één kant twee zwenkwielen en
aan de andere kant twee vaste wielen. Er is een beugel die als handvat
dient op ergonomische hoogte. In dit ontwerp worden de wielen zo ver
mogelijk in de hoeken geplaatst om een stabiel element te creëren. De
zwenkwielen hebben echter ruimte nodig om een volledige draaicirkel te
maken. Hierdoor kunnen ze niet dicht op de hoek geplaatst worden en zal
het element aan deze zijde meer kantelgevoelig zijn.

Pluspunten:
+ Geen losse componenten
+ Vastzetten met “stok”
Minpunten:
- Vergrendel systeem nodig om te voorkomen dat iedereen er
mee weg kan rijden.
Onzekerheden:
~ Geschiktheid van zwenkwielen (ongestuurd)
~ Invloed van zwenkwielen op de stabiliteit
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5.2 Concept 2 - Bolderkar
Het tweede concept is de bolderkar. Het groenelement heeft alle wielen
ingebouwd. Aan één kant twee vaste wielen en aan de andere kant een
systeem zodat ze opgetild kunnen worden door middel van een ‘stok’
met wielen. Deze ‘stok‘ is een los onderdeel en tevens het stuursysteem.
Het voordeel hiervan is dat de elementen beter te sturen zullen zijn en
automatisch stilstaan op de grond als de ‘wielenstok’ er onderuit gehaald
wordt. De ‘wielenstok’ met wiel zal dan opgeslagen moeten worden’.
Doordat het element zonder de ‘wielenstok’ op de grond zakt zal het
gemakkelijk vergrendeld kunnen worden. Een ander voordeel van dit
concept is dat de wielen die sturen dichter in de hoek geplaatst kunnen
worden dan bij het eerste concept.

Pluspunten
+ Geen extra systeem nodig voor vergrendeling
+ Wendbaar systeem
+ Vergrendeld zonder ‘wielenstok’
Minpunten
- Los component ‘wielenstok’
- Kop zijde element heeft toegangsklep nodig
Onzekerheden:
~ Opbergplek voor losse ‘wielenstok’
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Concept presentatie tekening
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5.3 Concept 3 Pallettruck
Het derde concept is de pallettruck. Het element is opgebouwd om een
handpallettruck. De pallettruck, wat een bestaand systeem is, vervult
hier het verplaatsen. Ook kan het het groenelement optillen m.b.v.
een ingebouwde hydraulische pomp. Het grote voordeel is de lagere
ontwikkelingskosten. Doordat de pallettruck al bestaat kan deze simpelweg
ingekocht worden. Het is een ver doorontwikkeld systeem geschikt voor
zware lasten en intensief gebruik. De groenelementen staan zeer stevig
vergrendeld doordat het hele element op de grond komt te staan.

Pluspunten
+ Geen aparte vergrendeling nodig
+ Wendbaar
+ Vastzetten door laten zakken
+ Bewezen en solide systeem
+ Minder ontwikkelingskosten
Minpunten
- Hogere kosten inkopen handtruck
- De pomparm neemt veel ruimte in
Onzekerheden:
~ Geschiktheid van integreren pallettruck
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6

concept keuze

In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen om het concept ‘Pallet
hand truck’ verder te gaan uitwerken. Dit concept is het makkelijkst te
ontwikkelen dankzij het inkopen van het transportsysteem. Ook voldoet
dit concept het best aan het programma van eisen. Zoals te zien in figuur
33 scoort dit het hoogste op de meest belangrijke eisen.

De vormgeving, materiaalsoorten en de details zijn nog niet
gespecificeerd. In de detaillering worden deze m.b.v. iteraties
uitgewerkt. Na het kiezen van één conceptrichting wordt de
conceptdetaillering uitgevoerd.

Score voor keuzetabel
De hef- en verplaatsingtechniek in de `handtruck´heeft zich reeds
bewezen. Het systeem is in principe `onderhoudsvrij´ dankzij het gesloten
hydraulisch pomp systeem.
Zoals in de analysefase onder ergonomische richtlijnen is te zien (in
deel 2.9) kan de handpallettruck het meeste gewicht verplaatsen op
ergonomische wijze. De handpallettruck scoort daarom het hoogste op
ergonomisch gebied.
Doordat de ‘handpallettruck’ het groenelement volledig op de grond
kan laten zakken zal het element stabieler staan dan de andere twee
concepten. Dit bevordert zowel de stabiliteit als de ‘hufterproofheid’ van
het element.
Te bepalen
Alhoewel aan de eisen wordt voldaan zal er nog gekeken moeten worden
naar de wielen op de `handtruck´ en of deze geschikt zijn om over
klinkerbestrating te rijden. Ook moet de vulling van het groenelement
met geschikte grond nog bekeken worden. Naar aanleiding van de
grondvulling zal er ook nog gekeken moeten worden naar de afwatering,
of juist wateropslag voor de planten.
In dit ontwerp zit de handgreep en hefboom allemaal vast aan het
wielsysteem, dit is niet mogelijk in het ontwerp. Er moet dus nog gekeken
worden naar het herontwerpen van de pomparm van de pallettruck om
het geschikt te maken voor dit ontwerp.
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7

concept Detaillering

Na de keuze voor groenelementen met een ingebouwd transportsysteem
(figuur 34) worden nu de details van het ontwerp uitgewerkt. In dit
hoofdstuk worden meerdere details behandeld die simultaan ontwikkeld
zijn. De details zijn in subdelen gesplitst, hierdoor verloopt de verslaglegging
niet geheel chronologisch.
Pallettruck ingebouwd in het groenelement
Uit ervaring van Handle with Care met andere projecten in de openbare
ruimte is gebleken dat elk los onderdeel problemen kan veroorzaken.
Aangezien er niemand direct verantwoordelijk is voor een los onderdeel,
komt het al snel voor dat losse objecten kapot gaan of vermist worden.
Om te vermijden dat de verplaatsbare groenelementen allemaal afhankelijk
zijn van een losse handpallettruck is er besloten om de handpallettruck
vast in het element te plaatsen. Dit voorkomt problemen m.b.t. schade
en functioneren.
De aanschafkosten van een handpallettruck per element zijn veel hoger. In
overleg met de directeur van Handle with Care is hier toch voor gekozen.
De hogere kosten zijn aanvaardbaar aangezien de elementen er aanzienlijk
meer betrouwbaar van worden. Ook zijn de ontwikkelingskosten van de
elementen op deze manier veel lager.
Vooral in het openbare domein is het noodzakelijk dat er weinig mis kan
gaan tijdens gebruik en dat er geen onvoorziene problemen kunnen
ontstaan achteraf. De handpallettruck is een bestaand en in de praktijk
bewezen product. Dit verantwoordt de extra kosten.

Figuur 34: Hand truck vast in element
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Type Pallettrucks
Bij verschillende bedrijven is informatie opgevraagd om te kijken naar
de meest geschikte handtruck. De handtruck moet van het type ‘long
forks’ zijn omdat de standaard vork lengte (~1200mm) het gewicht
van het element niet goed verdeelt, aangezien de elementen langer
dan twee meter zijn. Met een vorklengte van 2000mm - 2500mm (zie
figuur 35) wordt het gewicht van het groenelement goed verdeeld
over de voor- en achterwielen. Hierdoor zal het element gemakkelijk
te verplaatsen zijn.
Als tweede criteria moet de handtruck aangepast kunnen worden
met wielen die geschikt zijn voor ruige klinkerbestrating. De wielen
op pallet trucks zijn makkelijk te vervangen. Om te zorgen dat de
elementen goed kunnen rijden over de klinkerbestrating van het plein
is er onderzoek gedaan naar de meest geschikte wielen. Wiel type
73 uit PU is het meest geschikt. Het onderzoek naar wielsoorten is te
vinden in de bijlage G.
Een verzameling geschikte handtrucks zijn in de bijlage F te vinden.
Meerdere leveranciers uit China leveren de beste prijzen, echter blijkt
na contact met deze leveranciers dat er 47% belasting overheen
komt. Dit maakt het veel verstandiger om de pallettrucks dichter bij
huis te zoeken. De kwaliteit is dan ook beter te waarborgen en er is
geen vertraging door transport vanuit China.
Op de volgende bladzijdes wordt de detaillering van de pomparm van
de handpallettruck verder uitgewerkt.

Figuur 35: Hand truck type “long fork”
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7.1

Detaillering -

Arm opbergen

De arm waarmee de pallettruck verplaatst wordt moet op een of
andere manier uit het zicht gehaald worden. Zoals in het programma
van eisen staat is een ‘natuurlijke en traditionele uitstraling’ gewenst.
Dit kan op de volgende manieren:
1. Met opklapbare arm.
Als de arm opklapbaar gemaakt wordt dan kan deze onder het zitje
gevouwen worden door de arm een kwartslag te draaien en dan in
het element te klappen, zoals te zien is in figuur 36. Alle kabels en
werkende delen van de pallettruck kunnen intact blijven.
2. Met loskoppelbare arm
Als de arm van de pallet truck los gekoppeld wordt zal de kabel die er
doorheen loopt ook losgekoppeld moeten worden. (Zie Figuur 37.) Dit
is een eenvoudige remkabel. Omdat de hendel om het verplaatsen,
pompen of zakken in te stellen niet perse aan de arm zelf hoeft te
zitten, kan hij verplaatst worden naar de ruimte binnenin het element
zoals aangegeven in figuur 38.
Om te voldoen aan de eis ‘Alleen verplaatsbaar door verplaatser’
wordt de arm opgeborgen onder een luik met een slot. Zo kan alleen
degene met de sleutels bij de pomparm en dus alleen deze persoon de
elementen verplaatsen. Dit wordt verder uitgewerkt op de volgende
bladzijdes.
Er is geen definitieve keuze gemaakt tussen deze twee opties, ze
zijn voorgedragen aan het staalconstructiebedrijf ‘De Balk’ die het
uiteindelijke frame gaan maken. Bij voorkeur zonder gebruik van losse
onderdelen, maar een opklapbare oplossing is moeilijker te realiseren.
Om het eindontwerp aan de gemeente te presenteren is het niet nodig
om dit verder uit te werken.

Figuur 36: Opklapbare pomparm
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Figuur 37: Afneembare pomparm

Figuur 38: Afkoppelen hendel van pomparm
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7.2

Detaillering -

afmetingen

Hier worden alleen de algemene afmetingen van de groenelementen
uitgewerkt. De details van de vormgeving worden later uitgewerkt in
7.3.
Uit de analyse van de mogelijke beplanting (Analyse 2.6) zijn de
oorspronkelijke afmetingen geschat op een profiel van 40 x 30 cm.
Om de elementen goed binnen het algemene ontwerp te laten passen
is er in overleg met het ontwerpteam van Handle with Care besloten
om het profiel te vergroten naar 60 x 50 cm (b x h). Dit zal een meer
robuuste uitstraling leveren die ook aanwezig is bij het muurtje aan de
kerkzijde van het plein. Hiermee wordt beter voldaan aan twee eisen,
‘lijkend op vast element’ en ‘versterken verband met kerkzijde’. Ook
zijn de elementen minder kantelgevoelig dankzij de extra breedte. De
proporties zijn te zien in figuur 39.
Zoals in de analysefase bepaald is zijn er vier delen van 10m die
gevuld moeten worden door de elementen. Met een lengte van 2.5m
zijn er vier sets van vier groenelementen nodig. Zoals te zien in Figuur
41 zijn er dan 14 groenelementen met 2 hoekelementen nodig om
de straatzijde van het plein af te kaderen. De hoekelementen zijn
ontworpen om de toegangspoort voor het plein te creëren. Ze zijn
onderdeel van het algemene herontwerp. Ze zijn zo ontworpen dat
ze aansluiten bij de groenelementen en ook toe te passen zijn op
andere plaatsen in het algemene herontwerp. De hoekelementen zijn
een verbindende factor tussen de ‘haagelementen’ en het algemene
herontwerp. Ze zijn niet verplaatsbaar en vallen buiten het kader van
de bacheloropdracht.
In figuur 40 is een illustratie van de algemene afmetingen te zien.
Deze zijn opgenomen in de technische tekeningen, te vinden in bijlage
K. Er is een zitje afgebeeld wat op de volgende bladzijdes behandeld
wordt.

Figuur 39: De proporties van de elementen (in m) 60
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Figuur 40: Algemene afmetingen element (in mm)

Figuur 41: Vier sets van elementen

61

7.3

Detaillering -

vormgeving zitje

Een van de nadelen van het gebruiken van een pallettruck is dat aan
één zijde het hefsysteem toegankelijk moet zijn. Dit zal afgedekt moeten
worden om de natuurlijke uitstraling te behouden en de ‘hufterproofheid’
van de elementen te waarborgen. Door deze ‘klep’ vorm te geven als een
houten zitje, wordt een extra functie aan de groenelementen toegevoegd.
Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, zoals te zien in
figuur 42. Er is een keuze gemaakt voor iteratie 1 omdat deze het beste
overeenkomt met de uitwerking van het algemene herontwerp.
Alhoewel het geen eis was om een zitplek te creëren is het wel een
algemene wens om het marktplein meer levendig te maken (Zie gemeente
uitgangspunten). Door extra zitplekken te creëren langs de rand van het
marktplein worden meer ontmoetingsplekken gerealiseerd.
Het zitje kan gemaakt worden uit diverse materialen zoals koper, staal,
messing, aluminium, hout en recycled plastic. In het centrumplan van
Hoensbroek wordt gebruik gemaakt van houten zitjes geplaatst in
natuurstenen banden. In overleg met de ontwerpers van Handle with
Care is er besloten om type- en afmetingen van het hout voor het gehele
centrumplan zo te ontwerpen dat het ook op de elementen toegepast kan
worden. Het doorvoeren van hetzelfde hout in de elementen als in het
algemene ontwerp versterkt de samenhang.
In figuur 43 is de vormgeving van de houten zitjes te zien. Hier worden
houten balkjes van 50 x 75 mm gebruikt. Dit is een standaard houtmaat.
Door 11 van deze balkjes naast elkaar te plaatsen (met een spleet van
5 mm ertussen) wordt een zitje van 600 x 500 mm gecreëerd. Dit wordt
gemonteerd op het frame. In het frame wordt het scharnier en het slot
voor het zitje verwerkt. De nadere uitwerking volgt op pagina 74 onder
‘Frame’.
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Figuur 42: Vormgeving zitje

Figuur 43:Zitje met gekozen afmetingen hout
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7.4

Detaillering -

plaatsing

Doordat de elementen aan een zijde een zitje krijgen zijn er nieuwe
mogelijkheden voor het plaatsen van de elementen. Door de elementen
om en om te plaatsen in groepjes van vier worden er dubbele zitplekken
gecreëerd. Deze dubbele zitplekken bieden de mogelijkheid om tegenover
elkaar, of naast elkaar te zitten en de andere kant op te kijken, of juist
dezelfde kant op te kijken. (Zie figuur 44.)
Waar de elementen aansluiten op de toegangspoort van het marktplein
worden er aan weerszijde drie elementen geplaatst zoals te zien in figuur
45.
Om een goed beeld te krijgen van de groenelementen in hun omgeving
is er m.b.v. Sketchup gemodelleerd. Dankzij nevenactiviteiten bij Handle
with Care (een project voor Katwijk) was ik bekend met het gebruiken
van AutoCAD. Deze kennis droeg bij aan een goede visuele communicatie
met de collega’s van Handle with Care. Om de elementen aan te laten
sluiten op het algemene centrumplan zijn deze meerdere malen in de
AutoCAD tekening van het centrumplan geplaatst. Zo is de plaatsing en
groepering van de groenelementen definitief bepaald.

Met deze opstelling wordt voldaan aan de eisen om een kader
langs het plein te vormen. Tegelijkertijd bevordert het de verblijfsen ontmoetingsfunctie op het marktplein. Zoals gewenst door de
gemeente (zie ‘Analyse 2.1’).
De elementen bevinden zich onder de lantaarnpalen van het marktplein,
hierdoor zijn ze goed verlicht en voldoen aan de eis ‘Objecten moeten
goed verlicht zijn’. Tussen de elementen bevindt zich een doorgang
zodat de looproute over het marktplein niet wordt verstoord. Deze
doorgangen zijn 1 m tussen de zitjes en voldoen hierdoor aan de
openbare ruimte regelgeving ‘Doorgang moet minimaal 1 m zijn’.
De toegangspoort tot het marktplein wordt gespiegeld met de toegang
naar de St. Jan’s kerk. Hierdoor wordt de verbinding met de kerkzijde
extra versterkt. Hetzelfde hoekelement zal aan de kerkzijde van de
straat geplaatst worden. Zien figuur 45.

Figuur 44: Render van vier elementen gegroepeerd
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Figuur 45: Sketchup modellen, spiegeling hoekelement

Figuur 46: Plankaart van de locatie v.d. elementen
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7.5

Detaillering -

opslaan

De elementen staan gedurende de week aan de rand van het marktplein.
Op vrijdagochtend voordat de marktmensen aanwezig zijn worden de
elementen door de ‘marktkraamopbouwer’ verplaatst.
Het oorspronkelijke idee van Handle with Care was om de groenelementen
te verplaatsen naar een ‘loze ruimte’ aan de zuidoostkant van het
marktplein. Hier staan ze niet in de weg, ze voegen echter ook niets toe
aan de ruimte. (Figuur 47)
Doordat de elementen een zitje krijgen, en dus iets toevoegen aan de
verblijfsruimte is er een andere oplossing gevonden. Dit is het verplaatsen
van de elementen naar een locatie waar ze niet in de weg staan maar nog
wel functioneel gebruikt kunnen worden.
Een mogelijke opstelling is te zien in figuur 48. De elementen vormen
een compacte zithoek die minder ruimte inneemt dan het kleinste
marktkraampje van zeven meter lang en een plek biedt aan marktbezoekers
om even te zitten.
Daarnaast zijn de afstanden die afgelegd moeten worden met de elementen
als ze verplaatst worden korter als naar de oorspronkelijke “loze ruimte”
opslag. Met deze opstelling is de langste afstand die afgelegd moet worden
minder dan tien meter. Dit valt ver binnen de ergonomische richtlijn van
maximaal 33 m. Met deze minimale verplaatsing is er toch voldoende
ruimte om het afzonderlijk op- en afrijden van de marktstalhouders
mogelijk te maken.
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Figuur 47: Oorspronkelijke opslagplek ‘loze ruimte’

Figuur 48: Opstelling v.d. elementen tijdens de markt
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7.6

Detaillering -

vormgeving hoeken

Er zijn meerdere vormiteraties geschetst om de meest passende
vormgeving te onderzoeken. De vormtaal in de rest van het herontwerp van
Hoensbroek is voor een groot deel het doorslaggevende ontwerpcriterium
geweest.
De mogelijkheid van het aanbrengen van motieven, patronen of tekst
is ook overwogen. Echter is om de traditionele sfeer van het plein te
versterken besloten om de elementen simpel te houden.
Vooral het ontwerp met aan een zijde het zitje en aan de andere kant
een ronde doorloop is overwogen. (Figuur 50) Echter is er uiteindelijk
besloten om het element zo simpel mogelijk te houden om beter aan
te sluiten bij de gewenste sfeer (zie pagina 23). De iteraties die op
papier interessant leken zijn gemodelleerd in Sketchup zodat deze in het
algemene herontwerp geplaatst kunnen worden. Een samenstelling van
deze modellen is te zien in figuur 51.
Alle hoeken van het element zijn afgerond en voldoen aan de VMSW
Richtlijnen (Analyse 2.6). De uiteindelijke vormgeving is te zien in figuur
49.

Figuur 49: Element met afgeronde hoeken
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Afgeronde
doorloop
Klep als
Zitvlak

Hydraulisch pomp
systeem onder zitvlak

Figuur 50: Vormgeving met ronde doorloop

Figuur 51: Samenstelling van iteraties uit Google Sketchup
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7.7

Detaillering -

afwatering systeem

Zoals blijkt uit de analyse (deel 2.6) zal het nodig zijn om water in het
element te behouden voor de planten. De planten houden van redelijk
droge grond maar om te voorkomen dat ze regelmatig bewaterd moeten
worden is een waterreservoir gewenst.
Uit het programma van eisen blijkt dat de beukenhaag plant niet goed
groeit in natte grond. Door een afwateringsbuis te plaatsen kan het water
uit het element om de grond relatief droog te houden. Deze buis wordt
vormgegeven in een U bocht zodat het water alleen kan wegstromen
als het boven een bepaald niveau komt. Dit is te zien in figuur 52. Dit is
simpel toe te passen op de bodem van een element en creërt een intern
waterreservoir. Dit systeem wordt al toegepast op bestaande planters en
zorgt er voor dat de planten minder vaak bewaterd moeten worden.
In figuur 53 is een schematische weergave van de afwaterbuis te zien.
De blauwe stippellijn duidt de maximale hoogte van het waterreservoir
binnen het element aan. Door deze hoogte 50 mm te maken wordt het
totale maximale opslag vermogen 2000 x 550 x 50 = 0.055 m3 (of 55
liter) water. Dit vormt een redelijke buffer voor een droge periode. Dit
betekent wel dat het totale gewicht met 55 kg zal toenemen.

Figuur 52: Afbeelding van een afwateringsbuis

Figuur 53: Schematische tekening van de afwateringsbuis
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Grond - LECA korrels
De eis van het maximale gewicht zal overschreden worden met het
gebruik van normale grond. Ieder element zal dan ongeveer 1000 kg
wegen, afhankelijk van de natheid van de grond. Er is onderzoek gedaan
naar Hydrokorrels (ofwel, LECA - Light Expanded Clay Aggregate). Deze
korrels hebben tot 85% minder dichtheid dan normale grond. [13]
Als tweede voordeel zorgen de korrels dat de grond luchtig blijft, wat
de wortels van de beukenhaag helpt. In figuur 54 is een beeld van een
element gevuld met LECA korrels te zien.
Naast een lager gewicht hebben de LECA korrels ook een tweede voordeel:
ze reguleren de vochtigheid beter dan normale grond waardoor de
elementen minder vaak bewaterd hoeven te worden. In combinatie met
het waterreservoir gemaakt door de afwateringsbuis (zie vorige pagina)
zal het element voldoende water kunnen behouden. Figuur 55 laat een
close-up van de hydrokorrels te zien.

Figuur 54: Voorbeeld van LECA vulling in element

Figuur 55: Voorbeeld van LECA korrels
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7.8

Detaillering -

materiaal

Er zijn drie belangrijke criteria waar het materiaal aan moet voldoen:
de uitstraling moet bij de andere (steen) elementen op het marktplein
aansluiten en het materiaal moet bewerkbaar én lichtgewicht zijn.
Het materiaal van het groenelement is voor een groot deel bepalend
voor de duurzaamheid van het element. Ook het visuele aspect van
de groenelementen is afhankelijk van het materiaal. Behalve een
onderzoeksstudie naar mogelijk geschikte materialen, zijn er bedrijven
benaderd die bekend zijn met dit soort elementen. Er is contact gelegd
met het bedrijf ‘Polymere Products’ en ‘Bijzonder Beton’, deze staan
beide bekend om hun bereidheid tot meedenken aan unieke opdrachten.
Ze zijn respectievelijk gespecialiseerd in het gebruik van polymeren en
betonproducten.
Het bedrijf ‘Polymeer Products’ reageerde kritisch op het maken van dit
soort element uit polymeer mengsels. De sterkte zou moeilijk te realiseren
zijn. Het zou noodzakelijk zijn om een frame te maken dat al het gewicht
opvangt. Het polymeer mengsel zou alleen bijdragen aan de uitstraling
van het element.
In overleg met het bedrijf ‘Bijzonder Beton’, een specialist in kleine oplage
en handgemaakte mallen is er besloten om gebruik te maken van een fiberbeton mengsel. Rob Collautti van ‘Bijzonder Beton’, was geïnteresseerd
en zag veel mogelijkheden met ‘Glass fiber reinforced concrete’ (GFRC).
Het mogelijke probleem van een te zwaar element is niet terecht want
GFRC is 40% lichter dan beton en een wanddikte van 1 tot 2cm biedt
genoeg sterkte. Dit betekent ook dat er een minder substantieel frame in
het element hoeft.
Aangezien gewicht en uitstraling essentieel zijn wordt op basis van deze
criteria geselecteerd. Ook de slijtage-, UV- en vorstbestendigheid moeten
voldoende zijn. Uit onderzoek naar GFRC is geconcludeerd dat het zeer
geschikt is voor deze toepassing in de groenelementen.

GFRC wordt al toegepast in planters zoals te zien in figuur 56. Er zijn
een reeks finishes beschikbaar, waarvan sommige te realiseren zijn
door het mengsel aan te passen en andere door het te schilderen
of nabewerken. Ook de uiteindelijke textuur van GFRC kan gekozen
worden uit vele varianten zoals te zien in figuur 57. Hier volgt een kort
overzicht van de eigenschappen van GFRC.
Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC)
GFRC kan gegoten of gespoten worden.
De voordelige eigenschappen van GFRC zijn:
•
•
•
•

GFRC
GFRC
GFRC
GFRC

is lichtgewicht
is duurzaam
kan goed tegen vriezen en dooien
kan veel soorten textuur imiteren

Deze specificaties komen uit het document ‘Guidebook to GFRC van
Stromberg’ verdere informatie is te vinden in bijlage J.
De maakbaarheid van het element met GFRC is ideaal omdat GFRC
direct op het frame gespoten kan worden. Het kan ook los gegoten
worden en dan met bevestigingsbouten aan het frame gemonteerd
worden. Door het direct op het frame te spuiten zal er een minder
sterke mal gemaakt hoeven worden. Door het los te spuiten kan het
frame later nog losgekoppeld worden van het omhulsel. Afhankelijk
van het maakproces zal een van deze opties gekozen worden. Dit
maakt het mogelijk om het frame te maken en vervolgens bij ‘Bijzonder
Beton’ het omhulsel er aan toe te laten voegen.
In overleg met ‘Bijzonder Beton’ is een referentie offerte aangevraagd
om een kostenindicatie op te stellen. De kostenindicatie volgt op
pagina 76.
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Figuur 56: GFRC planter van het merk Delta

Figuur 57: Mogelijke finishes voor GFRC
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7.9

Detaillering -

frame

Om het omhulsel van het groenelement aan de pallettruck te koppelen en
om een ‘hufterproof’ geheel te creëren is een frame nodig. Dit frame is
het skelet van de elementen. Het zal de krachten van het omhulsel naar
de pallettruck overdragen. Het frame zal op de pallettruck gemonteerd
worden door middel van bouten door de vorken van de pallettruck.

Om een prijsindicatie te krijgen en de haalbaarheid van het ontwerp te
verifiëren is er contact gelegd met het staalconstructie bedrijf ‘De Balk’.
‘De Balk’ was positief over het ontwerp, na overleg is vastgesteld dat ‘De
Balk’ het frame kan maken inclusief scharnierend frame voor het zitje.
Om te zorgen dat het omhulsel niet beschadigd wordt zal het frame ook
voorzien worden van een rubberen steunrand waar het element op staat
als het op de grond wordt geplaatst. Door deze rubberen rand onder aan
het frame te monteren wordt het gewicht van het groenelement direct
overgedragen, zonder dat het omhulsel extra belast wordt. Dit is te zien
in Figuur 58.

De desbetreffende technische tekeningen van het frame zijn te vinden in
bijlage K. Voor de kostenschatting is door ‘De Balk’ een referentie offerte
gemaakt, deze is te vinden in de bijlage L.

Frame
van
kokerprofiel

Rubberen
rand

Figuur 58: Doorsnede, rubber op frame
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Opbouw Constructie van de elementen
Om een beeld te geven hoe de elementen opgebouwd zullen worden,
is in figuur 59 te zien hoe dit proces verloopt. Ieder deel wordt aan het
frame gemonteerd.
Als dit gebeurd is moeten de LECA-korrels en de beukenhaag in het
element geplaatst worden. Er moet aandacht besteed worden aan het
inbrengen van grond met een speciale schimmel. Deze schimmel is nodig
voor de goede groei van de beukenhaag.

Handpallettruck (door ‘De Balk’)
Inkopen van de gekozen handtruck.
Aanpassen pomparm opklapbaar
Inkopen & monteren nieuwe type wielen
Frame (door ‘De Balk’)			
Staal inkopen
Lassen
Inkopen scharnier, slot en gasveer en fabriceren
Anti roest coating
Rubber
Rubberstrip inkopen
Rubberstrip monteren
Fiber cement omhulsel (door ‘BijzonderBeton’)
GFRC inkopen
Mal maken
Vormen
Finish coating toepassen
Opklapbaar zitje
Hout inkopen
Bewerken
Impregneren
Monteren aan frame

LECA Korrels
Inkopen & verdelen
Normale grond toevoegen
Beukenhaag 		
Inkopen plant
Plant grond (met schimmel)
Verzorgen

Afwatering systeem
Pijp & bochten inkopen
Monteren & Lijmen
Vulling
Beukenhaag & LECA

Figuur 59: Opbouw proces van een element
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7.10

Detaillering -

Groen

Groen Element =

2500 euro

Kostenindicatie
GroenElement
Element=== 2500
2500euro
euro
Groen
Element
2500
euro
Groen
Groen
Element
=Element
euro euro
Groen
Element
=2500
2500

Beukenhaag
€ 100
Om de gemeente een goed beeld te geven van de verplaatsbare
Leca korrels
€ 50
700/14bak
groenelementen is een indicatie van de kosten gemaakt.
Groen
Groen
Groen
GroenGroen
Beukenhaag
€ 100
Beukenhaag
100
Beukenhaag
€€100
Deze indicatie is gemaakt
op
basis van
offerte
van ‘De Balk’ voor
Beukenhaag
€ 100
Beukenhaag
100
Leca
korrels
€€ 50
700/14bak
Leca
korrels
€50
50
700/14bak
Leca
korrels
€de
700/14bak
het frame en van ‘Bijzonder
Beton’
De pallettruck
Leca korrels
€ 50het
700/14bak
Leca
korrels voor
€ 50omhulsel.
700/14bak
wordt ingekocht van een van de leveranciers genoemd in Bijlage F. De
Beukenhaag planten worden besteld bij de leverancier ‘www.beukenhaag.
nl.’ De LECA-korrels worden in één keer besteld voor 14 elementen à 700
euro.

Hand Truck
Kopen & wielen
€ 450
Frame
Staal & Lassen
€ 1150
Element
Element
Zitje
Hout & maken
Element
€ 20
Element
Element
Hand
Truck € 600 €€450
Kopen
&
wielen
Hand
Truck
Kopen
wielen
Fiber cement
& maken
Hand
Truck
&&wielen
€ Materiaal
450 Kopen
450
Hand
TruckTruck € 80€€450
Hand
Kopen
& wielen
Frame
Staal
&
Lassen
Frame
Staal
&wielen
Lassen
Rubber
steun
Materiaal
&&maken
450Kopen
Frame
Staal
Lassen
€ €1150
€1150
1150
120
Frame
&
Frame
Staal
&maken
Lassen
Zitje
Hout
&
Zitje
Hout
&maken
maken
Afwatering
pijp
&&Lassen
maken
€20
1150
Zitje
Hout
€Materiaal
20 Staal
€ 50€ 1150
€€20
Zitje
&
maken
Zitje
Hout
&&&maken
Fiber
cement
Materiaal
&
maken
Fiber
cement
Materiaal
maken
€€20
20 Hout
Fiber
cement
Materiaal
maken
€ €600
€600
600
Fiber
cement
&&maken
Fiber
cement
Materiaal
&maken
maken
Rubber
steun
Materiaal
&
Rubber
steun
Materiaal
&maken
maken
€ 600
600Materiaal
Rubber
steun
Materiaal
€€ 80
80
€€80
Rubber
steunpijp
&&maken
Rubber
steun
Materiaal
&maken
maken
Afwatering
pijp
Materiaal
&
Afwatering
pijp
Materiaal
&maken
maken
€ €80
80 Materiaal
Afwatering
Materiaal
€€50
€50
50
euro
Afwatering
pijp pijp € 50 € 50 Materiaal
& maken
Afwatering
Materiaal
& maken

Groen Element =

2500

Totaal
Totaal
€ 2350
€ 150
Een kort overzicht van de kostenindicatie is te zien in figuur 60. De kosten
zijn gesplitst inGroen
twee categorieën:
Element
Beukenhaag
Hand
Truck
€2350
Totaal
Totaal
€450
2350
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
€€2350
€100
150
150
€€€150
Leca
€ €50
Frame
€ 1150
Totaal
Totaal
€ 2350
Totaal
Totaal
€ 2350
Transport
& Onderhoud niet inbegrepen
150 700/14bak
1. De kosten voor het groen
enkorrels
de grond€ 150
Zitjemastermal
€ 20
Vooral kosten voor fiber cement zijn sterk afhankelijk van aantal i.v.m.
2. De kosten voor het produceren van een element.
Groen
Fiber cement
€ 600
Beukenhaag
€ 100
Rubber
steun
€ 80
Transport
&
Onderhoud
niet
inbegrepen
Transport
Onderhoud
niet
inbegrepen
Transport
&&Onderhoud
niet
inbegrepen
Leca
korrels
Afwatering
pijp
Transport
&kosten
Onderhoud
niet
inbegrepen
Transport
&
Onderhoud
niet zijn
inbegrepen
Vooral
voor
fiber
cement
zijn
sterk
afhankelijk
van
aantal
i.v.m.
mastermal€ €5050
Vooral
kosten
voor
fiber
cement
zijn
sterk
afhankelijk
van
aantal
i.v.m.
mastermal
Vooral
kosten
voor
fiber
cement
sterk
afhankelijk
van
aantal
i.v.m.
mastermal
VooralVooral
kostenkosten
voor fiber
zijn sterk
van aantal
i.v.m. i.v.m.
mastermal
voor cement
fiber cement
zijn afhankelijk
sterk afhankelijk
van aantal
mastermal

Groen Element =

Totaal

€ 150

2500 euro

Totaal

Groen Element =
Kopen & wielen
Staal & Lassen
Hout & maken
Materiaal & maken
Materiaal & maken
700/14bak
Materiaal & maken

€ 2350

Totaal
€ 150
Transport & Onderhoud niet inbegrepen
Vooral kosten voor fiber cement zijn sterk afhankelijk van aantal i.v.m. mastermal

Element

€ 100
€ 50

700/14bak

Kosten
per element = € 450
2600
Hand
Truck
Kopen & wielen
Transport & Onderhoud niet inbegrepen
Frame
Staal & Lassen
€ 1150
Vooral kosten voor fiber cement zijn sterk afh
Zitje
Hout & maken
€ 20
Fiber
maken
€ 600
Figuur
60:cement
Kostenschatting per
element Materiaal &76
Rubber steun
Materiaal & maken
€ 80
Afwatering pijp
Materiaal & maken
€ 50

Gewichtsindicatie
In figuur 61 is een schatting van het totale gewicht van het element
gemaakt. Het totaalcijfer is zonder het gewicht van wateropslag. Met de
ingebouwde waterbuffer helemaal vol, komt er nog een gewicht van 55
kg bij.
Een van de eisen is het maximale gewicht. Uit de ergonomische richtlijnen
komt de eis dat een pallettruck met maximaal 682 kg belast mag worden.
Deze waarde zal niet overschreden worden zelfs als de elementen zeer
nat zijn of zwaarder uitpakken dan deze schatting.
Na het vastleggen en afstemmen van de details kan in het volgende
hoofdstuk het eindresultaat behandeld worden.

Gewicht indicatie
Handtruck 					

100 kg

Stalen frame				

100 kg

Rubberen steunrand			

1 kg

Fiber cement omhulsel			

100 kg

Houten zitje					

5 kg

Afwateringsbuis				

1 kg

LECA-korrels 				

50 kg

Beukenhaag					

10 kg

				

Totaal

~ 367 kg

Figuur 61: Gewichtsindicatie
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8

eindresultaat

Het uiteindelijk resultaat is een conceptontwerp voor de verplaatsbare
groenelementen. De kosten, maakbaarheid, materialen en vormgeving
zijn in kaart gebracht. In figuur 62 en 63 is het eindontwerp te zien. Dit
ontwerp is onder copyright van Handle with Care.
Het resultaat is lichtgewicht dankzij het gebruik van GFRC als materiaal
voor het omhulsel en de LECA-korrels als vervanging voor grond. Dankzij
het gebruik van de pallethandtruck is het mogelijk om de elementen op
ergonomische wijze te verplaatsen door 1 persoon.
Door het langwerpige ontwerp vormen de elementen een groene
afscheiding als kader voor het marktplein. Het geheel reflecteert de St. Jan’s
kerkzijde van het plein. Dit wordt versterkt door de toegangspoort die een
gespiegelde uitvoering heeft. Door het luik dat het verplaatsingssysteem
afdekt vorm te geven als een zitje vervullen de elementen een extra
functie. Ze versterken de verblijfsruimte van het marktplein.

Overdracht
Om er voor te zorgen dat Handle with Care zo goed mogelijk gebruik
kan maken van het werk wat verricht is, zijn er inleggers voor de
bestaande maquette gemaakt. De elementen zijn ook vastgelegd in
Google Sketchup, en de afmetingen zijn te vinden in de technische
tekening.
Er is per deel van het element een document gemaakt met de
relevante gegevens en ondernomen stappen. Voor volledigheid is er
ook een document met de details die nog verder uitgewerkt moeten
worden.

Door de handpallettruck in te kopen is er minder productontwikkelings
werk, ook heeft dit systeem zich bewezen en is het al bekend. Dit zorgt er
voor dat onvoorziene problemen minimaal zijn en goed te repareren zijn
in het geval dat er iets stuk gaat.
Door de beukenhaag als plant te gebruiken wordt de St. Jan’s kerk tegenover
het plein meer betrokken bij het marktplein. Dit versterkt het gevoel van
een groot groen plein. De beukenhaag kan voorgegroeid geleverd worden
en zal goed groeien dankzij het geïntegreerde afwateringssysteem met
water buffer.
In plaats van het verplaatsen van de elementen naar een opslaglocatie,
worden ze tijdens de markt als zithoek gebruikt. De bedrijven die de
elementen eventueel gaan produceren zien mogelijkheden voor het
ontwerp.

Figuur 62: Render van eindresultaat
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2

3
Figuur 63: Renders van het eindresultaat
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9

evaluatie

Het eindresultaat is goed bruikbaar voor Handle with Care. Dankzij
deze uitwerking is de haalbaarheid en het ontwerp van verplaatsbare
groenelementen te presenteren aan de gemeente Hoensbroek. Er zijn
echter ook aspecten die beter hadden gekund.
Contact
Er is geen interactie met de gemeente of de bewoners van Hoensbroek. Dit
omdat de bacheloropdracht als onderdeel van het herontwerp van Handle
with Care is uitgevoerd. Aangezien de elementen voornamelijk ontwikkeld
worden omdat de marktstalhouders dit eisen, ligt het voor de hand dat
deze voor de opdracht benaderd worden. Er was een overleg gepland met
de gemeente en de marktstalhouders, dit is helaas uiteindelijk uitgesteld
tot na de bacheloropdracht wegens drukte binnen de gemeente. Het
contact tussen de gemeente en de marktstalhouders liep gevoelig. Het
was dus niet verstandig om met de bacheloropdracht direct contact te
zoeken met de marktstalhouders.

Uitvoeringsproces
Als reflectie op de uitvoering van de opdracht is het opvallend
dat de opdracht voornamelijk uitgevoerd is volgens de werkwijze
die gehanteerd wordt binnen Handle with Care. Dit bevorderde
de samenwerking en zorgde ervoor dat de opdracht goed binnen
het gehele ontwerp paste. Echter heeft dit als gevolg dat het
ontwerptraject niet geheel verlopen is volgens de wijze die bij
Industrieel Ontwerpen als ‘standaard’ gezien wordt. Hierdoor kan
het eindresultaat minder beschouwd worden als een “industrieel
ontwerpobject’ en meer als landschapsarchitectuur object. In figuur
64 is een sfeerimpressie van het eindresultaat te zien.

Het contact met de medewerkers van Handle with Care liep daarentegen
heel goed. Door naast elkaar te werken was de drempel om vragen te
stellen en even elkaar te helpen heel laag. Dit zorgde voor een goede
sfeer en een efficiënte samenwerking.
Eindontwerp
Het eindontwerp is een relatief simpel element dat goed verplaatst kan
worden. Het ontwerp is qua vormgeving en materiaal niet zo spannend
maar dit zorgt voor het traditionele karakter en de samenhang met de
kerkzijde van het plein worden versterkt.
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Figuur 64: Geschetste sfeerimpressie van het eindresultaat
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Bijlage A - Rotonde
De rotonde vormt aan de zuidkant van het marktplein een afsluiting.
De vormgeving van deze rotonde heeft grote invloed op de sfeer van
het gehele plein. Als er op de rotonde groen geplaatst kan worden dan
creërt dat een veel groener beeld voor het gehele plein.

Analyse Kermis opbouw

Omdat er voor de jaarlijkse kermis één attractie op de rotonde moet komen, is er besloten om het midden van de rotonde ook met verplaatsbaar groen in te richten.
Deze deelopdracht heeft andere eisen. Het object hoeft maar één a
twee keer per jaar verplaatst te worden. Dit kan eventueel met een hijskraan, die toch aanwezig is bij de kermis. Zie figuur 1 voor een collage
van de kermisopbouw.
In figuur 2 en 3 zijn twee mogelijke ideeen weergeven. Het uiteindelijke
ontwerp past meer bij het groenbeleid van de gemeente, en geeft de
rotonde geen extra functie. Hier is voor gekozen i.v.m. veiligheid.

Figuur 1: Collage Kermisopbouw
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Ideeën
Punten voor Programma van Eisen
- Verplaatsbaar met kermis kraan
- Geschikt voor midden van een rotonde
- Sluit aan bij algemeen ontwerp Hoensbroek
Figuur 2: Traditionele koepel zoals vroeg op het
marktplein

- “Hufter-proof”
- Te verplaatsen met aanwezige middelen
- In twee keer rijden te verplaatsen

Functies:
Figuur 3:Familieschild van de stichter van het dorp
Hoensbroek, met een beeld van de ridder Herman
Hoensbroek op de rotonde.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_II_van_
Hoensbroeck

Rotonde vormen
Meer groen / kunst sfeer creeren op plein
Aansluiting oude kasteel op dit as?
Samenhang met de kerk zijde
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Bijlage A - Rotonde
In Google Sketchup (zie figuur 4) zijn de elementen gemodelleerd. Dit
geeft een beeld van de rotonde met de elementen geplaatst. Er is gekozen om 12 ‘elementen’ op de rotonde te plaatsen. Deze kunnen door
de gemeente onderhoudvrachtwagen opgetild worden door de hijskraan
op de vrachtwagen. Eis is maximaal 2 keer rijden met de vrachtwagen.
De gemeente beschikt over twee types vrachtwagen. De ‘kleine vrachtwagen’ zal 4 keer moeten rijden om alle elementen te verplaatsen. De
‘grote vrachtwagen’ zal 2 keer moeten rijden. Zie figuur 5 en 6.
De elementen zijn ‘taartpunt’ vormige opbjecten met:
•
Buitenradius 2,5m
•
Binnenradius 0,5m
(Zie de sketchup render voor de duidelijkheid)
Dit houdt in dat de rotonde een vlak is met in het midden een ‘groen
cirkel’ van diameter 5 meter.
De elementen kunnen gemaakt worden van stalen frame bekleed met
fiber cement zoals andere groen elementen. Een ‘oog’ aan de binnen
cirkel (per element) en één oog aan beide hoeken van de buiten cirkel
(per element) zorgt voor een hijsbare plantenbak.
Voor het frame kan de binnen cirkel beter uit 12 rechte lijnen bestaan.
Zie je niet vanaf buiten door het groen, en makkelijker maken.
Het groen kan variëren in hoogte (door snoeien) om een schuine cirkel
te maken, dit voorkomt een saaie uitstraling en kan de plein-kerk verbinden versterken door richting het achterliggende flatgebouw hoger te
worden.
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Eindresultaat

Figuur 5: 3 elementen op de kleine vrachtwagen

Figuur 4: Beeld van de rotonde met de ontworpen elementen

Figuur 6: 6 elementen op de grote vrachtwagen
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Bijlage B- toekomstvisie Hoensbroek
Toekomstvisie Hoensbroek
- Hoensbroek in functionele en ruimtelijke zin klaarstomen (versterken) voor haar
toekomstige taak als attractief woon- en werkgebied binnen het stedelijk gebied van
Heerlen c.q. Parkstad (= het motto van Leefbaar Hoensbroek!)
- de herkenbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Hoensbroek te versterken met de
landschappelijke achtergrond als vertrekpunt
- de ruimtelijke en functionele structuur van het centrum en de diverse maatschappelijke
voorzieningen te versterken;
- de ruimtelijke samenhang tussen het centrum en de omliggende woonbuurten te
vergroten (onder meer verbetering bereikbaarheid en parkeersituatie)
- het bieden van een duidelijke basis voor de herstructurering van woon- en werkgebieden.
Deze herstructurering heeft zowel betrekking op de openbare ruimte (groen- en
wegenstructuur), de woningvoorraad, het centrum, de onderwijsvoorzieningen en de
segmentering van het bedrijventerrein.
- Voor de markt en de hoofdstraat is bijvoorbeeld de wens uitgesproken de parkeer
capaciteit te beperken ten gunste van de verblijfsfunctie en verbetering van de
omgevingskwaliteit.
- De versterking van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van de Markt vormt één van
de speerpunten van de uit te werken centrumvisie.
Specifiek:
- de omgevingskwaliteit van het plein dient te worden verbeterd. Doel is de intimiteit en
het verblijfskarakter te versterken, waarbij de storende invloed van appartementcomplex
aan de zuidkant van deze ruimte wordt afgezwakt. Dit kan onder meer worden
bewerkstelligd door het versterken van groen (=bomen )structuur en (eventueel) het
terugdringen van het aantal parkeerplaatsen op maaiveld.
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Bijlage c - Autocad Plankaart
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Bijlage D - Ergo pushing and pulling
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Bijlage E -

Programma van Eisen

Bekende randvoorwaarden
Gemeente Hoensbroek
- Ruimtelijke kwaliteit van Hoensbroek te versterken
- Ontmoetingsplek creëren
Handle with Care
- Kerkzijde van het plein meer betrekken bij het marktplein
- Uniforme vormgeving toepassen
- Aansluiten bij bestaand boombeeld
Prive Onderzoek
- Versterken band met kerkzijde
- Meer groen inbrengen op het marktplein
Gebruikers
- “Hufterproof”
Niet te verplaatsen/kapot maken door gebruikers
- Minimale moeite voor de ‘verplaatser’
- Verplaatsbaar door 1 a maximaal 2 personen
Invloed van locatie
- Voldoende lang element om het aantal te verplaatsen elementen te
beperken

- Verplaatsingssysteem geschikt om niet kantelgevoelig te zijn
Geschikte beplanting
- Gebruik van de planten soort ‘Beukenhaag’
- Genoeg volume voor beukenhaag planten
- Profiel van 30cm x 40cm (b x h) minimaal
- Indien mogelijk water buffer/voorziening bevatten
- Goede grond drainage noodzakelijk
Mogelijke materialen
- Duurzame materialen
- Materiaal met natuurlijke/traditionele uitstraling
- Materiaal dat UV & vorst & roest bestendig
- Lichtgewicht materiaal
- Hufterproof
Relevante regelgeving
- Minimale vrije breedte -> 0,9m punt / 1m doorgang
- Geen elementen opnemen in een looproute

- Uiterlijk passend bij het groen van de Sint Jans zijde van het plein

- Geen scherpe hoeken

- Elementen moeten scheidenende functie vervullen

- Obstakels moeten goed verlicht zijn

- Verplaatsingsysteem geschikt voor klinker bestrating

- Obstakels moeten minimaal 1 meter hoog zijn

Reeds bestaande elementen
- Gewichtsbesparing nodig om verplaatsbaarheid te behouden bij
robuuste uitstraling

Ergonomische richtlijnen
- Gewicht van 1 element maximaal 227 - 682 kg

Verplaatsingssystemen
- Verplaatsingssysteem moet lang genoeg zijn om een element te
ondersteunen

- Zithoogte tussen 40cm en 55cm

- Moet mogelijk zijn om het verplaatsingssysteem in het element te
verwerken
- Verplaatsingssysteem geschikt voor zwaar gewicht

- Maximale verplaatsings afstand 33 m

- Zit diepte minimaal 40cm
- Duwen / trekken hoogte handvat tussen 91cm en 112cm
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etwagen AMEISE – extra lange vorken

triële uitvoering voor zeer lange goederen
000 kg
Geschikte handtrucks
n verkrijgbaar Bijlage F bekleed, isolatie tegen de kou
van Kruizinga 570
m over drempels teHandtruck
rijden

Handtruck van Overtoom - 1000

vrij staal. Onderhoudsvrije hydrauliek met een
icht systeem en verchroomde drukzuigers.
g onderhoud.
til. Stuurwielen op aluminiumvelgen.
5° voor makkelijk keren en manoeuvreren.

1500 mm

1800 mm

2000 mm

Handtruck van Ameise - 600
Uitvoering

Hand palletwagen
AMEISE
met extra lange
vorken

Capaciteit kg
Hefhoogte min./max. mm
Greep
Disselhoogte mm
Vorkbreedte mm
Buitenmaat over de vorken mm
Stuurwielen Ø mm
Vorklengte mm
Lastzwaartepunt mm
Totale lengte x breedte mm
Lastwielen
Lastwielen Ø mm
Gewicht kg
Stuurwielen polyurethaan Bestelnr.
Lastwielen polyurethaan Prijs € / stuk

1500
750
1890 x 540

98,8
138359-NB
529,-

2000
85 - 200
Rubber bekleed
1230
160
540
200 x 50
1800
2000
900
1000
2190 x 540
2390 x 540
Tandem
80 x 70
102
127
136429-NB 136430-NB
569,639,-

2500
1250
2890 x 540

271
136431-NB
809,-

PROFIINFO
Toepassingen:
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Bijlage g -

wiel onderzoek

Wielen
Uit de tabel is af te lezen welke wielen soorten
meer en minder geschikt zijn. Hier wordt rekening
gehouden met oppervlakte, vochtigheid en typen
lagers.
Wiel typen 72 en 73 zijn het meest geschikt.
Om de wielen verder te specificeren is er contact
gelegd met wiel fabrikanten. ‘DM’ was behulpzaam
en in overleg met dit bedrijf was het besloten dat
wiel type 73 uit Polyurethaan het meest geschikt
is. Deze wielen zijn breed toepasbaar en geschikt
voor buiten, met zware belasting over oneven
bestrating.
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Bijlage H - technische tekeningen
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:
NAME
DRAWN Jan van Haaren

FINISH:

SIGNATURE

Galvanised

DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
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TITLE:

Frame voor GFRC

06/05/13
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DO NOT SCALE DRAWING
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MATERIAL:

Steel profile
(to be defined)
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Bijlage I - Excerpt guidebook

also protects the materials behind it from the
heat of the flame.
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- ‘De Balk’ referentie offerte

Bijlage K

CONDENSATORWEG 42
1014 AX AMSTERDAM
TEL: 020-682 37 36
FAX: 020-682 37 55
EMAIL: INFO@DEBALK.NL
INTERNET: WWW.DEBALK.NL

FvE/ms

OFFERTE: 107/2013
REF
BETREFT: Plantbakframe
Geachte heer van Haaren,

Handle with Care
t.a.v. Dhr. J. van Haaren
Email:
Jan.van.haaren@hotmail.com
24 april 2013

Naar aanleiding van uw bezoek en geheel door gesproken te hebben kunnen wij u het
navolgende aanbieden:
Het vervaardigen van een framewerk uit UNP 100 , afmetingen circa 2500 x 600 mm.
Frame voorzien van montagestrippen welke vastgezet kunnen worden aan palletwagen.
Frame zal tevens aan 1 zijde voorzien zijn van opzetgedeelte met scharnierbare klep voorzien
van gasveer.
Richtprijs per stuk bij afname van 15 stuks : € 1.150,00 (exclusief b.t.w.)
========
Oppervlakte behandeling
In prijs opgenomen
Niet in prijs opgenomen

: thermisch verzinkt
: gasveer
: slot met driehoek sleutel
: berekenwerk
: levering en montage van rubber
: montage frame aan palletwagen

Hopende u met deze offerte van dienst te zijn geweest, verblijven wij,
Hoogachtend,
De Balk BV
Fred van Eeren

CONSTRUCTIES - PIJPLEIDINGEN - APPARATENBOUW
Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene
Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMAVOORWAARDEN). Op aanvraag zenden wij u
deze toe.
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