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Dit	verslag	beslaat	de	bachelor	opdracht	Industrieel	Ontwerpen.	De	bachelor	
opdracht	wordt	uitgevoerd	aan	het	eind	van	de	bachelor	opleiding.	In	dit	geval	
bestond	de	opdracht	uit	het	ontwerpen	van	een	systeem	om	kunst	tentoon	te	
stellen	zonder	het	gebruik	van	bestaande	muren.	Het	verslag	beschrijft	het	proces	
en	het	resultaat.		

De	opdracht	is	uitgevoerd	in	opdracht	van	kunststichting	HeArtpool.	Het	openen	
van	een	nieuwe	kunstgalerij	in	Hengelo	is	de	aanleiding	voor	de	opdracht	geweest.	
Vanuit	HeArtpool	heeft	de	heer	J.	Noltes	de	begeleidende	taak	op	zich	genomen.	
Hiernaast	is	er	vanuit	Universiteit	Twente	begeleiding	geboden	door	de	heer	J.	
Beeloo.

HeArtpool	wil	kunst	toegankelijk	maken	voor	een	zo	groot	mogelijke	publiek.	Naast	
publiek	spelen	de	leden	van	HeArtpool	en	de	kunstenaars	een	belangrijke	rol.	Om	
een	systeem	te	kunnen	ontwerpen	dat	geschrikt	is	voor	de	galerij	en	de	
kunstenaars	is	er	met	beide	groepen	gesproken.	Deze	gesprekken	hebben	geleid	
tot	een	aantal	eisen,	wensen	en	aandachtspunten.	Naast	het	spreken	van	de	
directe	doelgroep	is	er	gekeken	naar	producten	die	al	op	de	markt	zijn.	Hierbij	is	
zowel	gekeken	naar	producten	die	bedoeld	zijn	voor	het	tentoonstellen	van	kunst	
als	wel	naar	producten	die	niet	direct	hiervoor	bedoeld	zijn.	Bestaande	oplossingen	
variëren	van	tijdelijke	wanden	tot	het	ophangen	aan	een	rails.	Tot	slot	is	er	gekeken	
naar	de	situatie	in	een	aantal	bekende	en	minder	bekende	galerijen	en	musea.	

Op	basis	van	de	verkregen	gegevens	en	inzichten	zijn	er	ideeën	bedacht.	Deze	
ideeën	zijn	samengevoegd	tot	concepten	waaruit	uiteindelijk	een	eindconcept	is	
gekozen.	Dit	eindconcept	is	een	vrijstaand	modulair	systeem	dat	gebruik	maakt	van	
magnetisme	om	de	kunstwerken	op	te	hangen.	Het	gaat	om	een	wand	die	
opgebouwd	is	uit	verschillende	onderdelen.	Aan	de	voorkant	en	achterkant	van	de	
wand	kunnen	magneten	bevestigd	worden.	Met	behulp	van	verschillende	
ophangmethodes	worden	de	kunstwerken	aan	de	magneten	opgehangen.	

Het	gekozen	concept	is	vervolgens	aan	de	hand	van	deelproblemen	
geoptimaliseerd.	Hierbij	zijn	de	oplossingen	gekozen	die	het	beste	aansluiten	bij	
het	totaalbeeld	en	de	eisen	en	wensen	van	de	HeArtpool	en	de	kunstenaars.	

Het	resultaat	is	een	wand	van	een	meter	lang,	0,66	meter	breed	en	2,31	meter	
hoog	is.	Hiervan	is	aan	beide	zijdens	van	de	wand	een	oppervlakte	van	een	meter	
bij	1,6	meter	te	gebruiken	om	kunstwerken	op	te	hangen.	Het	ophangen	van	de	
kunstwerken	gebeurd	met	behulp	van	magneten.	De	wand	is	opgebouwd	uit	een	
aantal	onderdelen.	

-	 Een	voet	die	voor	stabiliteit	zorgt.	
-	 Een	frame	dat	uit	vier	balken	bestaat.	
-	 Twee	metalen	platen	die	in	het	frame	geschoven	worden.	
-	 Een	verbindingsstuk	dat	meerdere	wanden	aan	elkaar	koppelt.	
-	 Een	onderdeel	dat	de	mogelijkheid	bied	om	verlichting	aan	de	wand	op	te		
	 hangen.	

In	het	modelleerprogramma	Solidworks	is	een	drie	dimensionaal	model	gemaakt	
van	het	ontwerp.	Daarnaast	is	er	een	grove	kostenschatting	van	het	systeem	
gemaakt.	

Tot	slot	is	het	ontwerp	en	het	proces	geëvalueerd	en	zijn	er	aanbevelingen	gedaan.	

Samenvatting
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This	report	covers	the	bachelor	assignment	of	Industrieel	Ontwerpen.	The	bachelor	
assignment	is	the	last	step	of	the	bachelor.	In	this	case	the	assignment	consisted	of	
finding	a	way	to	display	artworks	without	using	existing	walls.	This	report	describes	
the	process	and	the	result.	

The	assignment	is	commissioned	by	HeArtpool.	The	opening	of	a	new	art	gallery	in	
Hengelo	has	led	to	the	bachelor	assignment.	Guidance	within	HeArtpool	has	been	
provided	by	J.	Noltes.	Guidance	from	Universiteit	Twente	has	been	provided	by	
J.	Beeloo.	

HeArtpool	wants	to	make	art	accessible	for	everyone.	Besides	the	public,	members	
of	HeArtpool	and	the	artists	play	a	significant	role.	To	create	a	system	that	fits	both	
the	artists	and	the	memebers	of	HeArtpool	conversations	have	been	held	with	
both	groups.	These	conversations	have	led	to	a	number	of	requirements.	Alongside	
the	conversations	a	market	research	has	been	conducted.	This	research	focused	on	
products	intended	for	art	and	products	that	are	not	directly	intended	for	art.	
Current	products	for	displaying	art	range	from	temporary	walls	to	suspending	
artworks	using	a	rail.	Additionally	a	number	of	known	galleries	and	museums	have	
been	examined	to	give	some	insight.

Ideas	have	been	made	based	on	the	acquired	information	and	insights.	These	ideas	
merged	into	five	concepts.	Out	of	the	concepts	the	best	fitting	concept	was	chosen.	
This	concept	made	use	of	a	freestanding	modular	system.	The	system	consist	of	
a	couple	different	components.	Magnets	are	used	to	attach	the	artworks	to	the	
system.	These	magnets	can	be	placed	on	the	front	and	the	back	of	the	system.	
Different	attachments	for	the	magnets	make	it	possible	to	hang	a	large	range	of	
artworks.

The	concept	is	worked	out	in	more	detail	using	subproblems.	During	this	the	
solutions	that	fit	the	briefing	and	the	overall	picture	the	best	have	been	chosen.	

The	result	is	a	modular	wall	that	is	one	meter	long,	0,66	meter	width	and	2,31	
meter	high.	The	system	contains	a	one	meter	long	and	1,60	meter	high	surface	on	
the	front	and	the	back	to	hang	the	artworks.	Artworks	are	hanged	with	the	aid	of	
magnets.	The	system	consists	of	a	couple	different	parts.

-	 A	base	that	provides	stability.
-	 A	frame	consisting	of	four	beams.
-	 Two	metal	panels	that	can	be	slid	in	the	frame.
-	 A	connecting	piece	that	connects	multiple	walls.
	-	 A	part	that	makes	it	possible	to	use	external	lights.

A	three	dimensional	model	is	made	in	the	modeling	program	Solidworks.	In	
addition	a	rough	estimate	of	the	costs	is	made.	

Finally	the	process	is	evaluated	and	recommendations	are	given.	

Abstract
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Inleiding
Voor	het	afsluiten	van	de	bachelor	Industrieel	Ontwerpen	aan	Universiteit	Twente	
is	het	uitvoeren	van	een	afsluitende	opdracht	een	vereiste.	Deze	bachelor	opdracht	
wordt	uitgevoerd	in	opdracht	van	een	bedrijf.	Hierbij	zal	het	bedrijf	een	vraag	
hebben	die	door	de	student	beantwoord	zal	worden	met	behulp	van	onderzoek	en	
ontwerpen.			

Het	verslag	is	opgedeeld	in	drie	delen.	De	analysefase,	de	ontwerpfase	en	de	
nabeschouwing.	De	delen	zijn	onderverdeeld	in	onderwerpen.	Deze	onderwerpen	
worden	aangegeven	met	een	titel.	Sommige	onderwerp	zijn	vervolgens	opgedeeld	
in	selecties	waarin	een	bepaald	aspect	van	het	onderwerp	wordt	besproken.	De	
selecties	worden	aangegeven	met	een	subtitel.	

In	de	analysefase	wordt	er	onderzoeken	gedaan	naar	factoren	die	belangrijk	
kunnen	zijn	voor	het	ontwerp.	Daarnaast	wordt	in	de	analysefase	naar	producten	
en	mogelijkheden	gekeken.	In	de	ontwerpfase	zal	het	ontwerpproces	besproken	
worden.	Aan	het	eind	van	de	ontwerpfase	is	het	verkregen	resultaat	te	vinden.	Tot	
slot	wordt	er	in	de	nabeschouwing	teruggekeken	op	het	doorlopen	proces.

In	een	aantal	gevallen	is	niet	alle	informatie	van	het	betreffende	onderwerp	in	het	
hoofdverslag	geplaatst.	Hierbij	is	er	besloten	om	een	deel	van	het	onderwerp	in	de	
bijlage	te	stoppen.	In	de	tekst	wordt	naar	de	bijlage	verwezen	middels	het	woord	
“bijlage”	gevolgd	door	een	corresponderend	letter	die	tussen	haakjes	is	gezet.	Zo	
verwijst	bijlage	[A]	naar	de	bijlage	“	[A]	Gesprekken	HeArtpool”.	In	de	bijlage	is	
verder	achtergrond	informatie	te	vinden	over	het	onderwerp.	

Naast	verwijzingen	naar	bijlagen	zijn	er	aan	het	eind	van	een	stuk	tekst	
verwijzingen	naar	de	gebruikte	bronnen	te	vinden.	Deze	worden	aangegeven	met	
behulp	van	blokhaak	en	een	overeenkomend	cijfer.	Zo	zal	“[1]”	verwijzen	naar	de	
bron	“[1]	HeArtpool	[website].	Bekeken	op	20-12-2015	via	
http://www.heartpool.nl/”.	Daarnaast	wordt	er	in	het	onderschift	van	een	
afbeelding	(x)	getoond	waneer	deze	van	een	andere	bron	afkomstig	is.	Hierbij	komt	
het	nummer	in	de	haakjes	overeen	met	het	nummer	in	de	“Gebruikte	
afbeeldingen”	lijst.		In	deze	lijst	is	de	oorsprong	van	de	afbeelding	te	vinden.
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Vraagstelling
Na	het	organiseren	van	velen	activiteiten	en	tijdelijk	tentoonstellingen	is	er	door	
HeArtpool	besloten	om	een	vaste	galerij	te	openen.	Om	het	idee	te	verwezenlijken	
wordt	er	een	leegstaande	ruimte	in	het	centrum	van	Hengelo	gehuurd.	Aangezien	
deze	ruimte	niet	over	voldoende	muren	beschikt	om	de	kunstwerken	op	te	hangen	
is	hier	een	oplossing	voor	nodig.	

HeArtpool	heeft	bij	voorgaande,	tijdelijk,	tentoonstellingen	gebruik	gemaakt	van	
modulaire	wanden.	Deze	wanden	worden	opgebouwd	uit	een	aantal	kleinere	
platen.	Het	systeem	lost	het	te	kort	aan	wandruimte	op	maar	doet	dit	op	een	vrij	
beperkte	manier.	Dit	resulteert	in	een	systeem	dat	op	het	gebied	van	esthetiek	
steken	laat	vallen.	Vanwege	deze	tekortkomingen	en	het	feit	dat	HeArtpool	ditmaal	
een	vaste	galerij	gaat	openen	is	er	een	bachelor	opdracht	vastgesteld.	

De	vraag	van	de	bachelor	opdracht	is	om	een	systeem	te	ontwerpen	waarmee	
kunst	zonder	het	gebruik	van	bestaande	muren	tentoongesteld	kan	worden.	Hierbij	
dient	rekening	gehouden	te	worden	dat	er	wisselende	tentoonstellingen
plaatsvinden.	Een	wisselende	tentoonstelling	vraagt	om	een	systeem	waarbij	leden	
van	HeArtpool	de	galerij	naar	eigen	inzicht	kunnen	herinrichten.	

Vraagstelling kort
Ontwerp	een	systeem	waarmee	kunst	opgehangen	kan	worden	zonder	het	gebruik	
van	bestaande	muren.
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Analysefase
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Inleiding analysefase

Voordat	er	gekeken	kan	worden	naar	een	mogelijke	oplossing	zal	er	onderzoek	
gedaan	moeten	worden.		Hierbij	wordt	er	in	kaart	gebracht	wie	in	aanraking	komt	
met	het	systeem	en	wat	de	eisen	en	wensen	van	deze	doelgroepen	zijn.	
Aansluitend	hierop	wordt	er	een	beeld	gevormd	van	de	setting	waar	het	product	
in	gebruikt	zal	worden.	Vervolgens	kan	er	naar	de	markt	gekeken	worden	naar	al	
bestaande	producten	en	tot	hoe	ver	deze	aansluiten	bij	de	vraag	van	HeArtpool.	De	
informatie	die	verkregen	wordt	in	de	analysefase	zal	vervolgens	gebruikt	worden	
voor	de	ideefase.		

De	analysefase	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:

HeArtpool
Hierbij	zal	HeArtpool,	de	stichting	waarvoor	de	opdracht	uitgevoerd	wordt,	kort	
besproken	worden.	

Locatieanalyse
Korte	beschrijving	van	de	ruimte	waarin	het	systeem	gebruikt	zal	gaan	worden.	

Doelgroepanalyse
Hier	zal	vastgesteld	worden	welke	doelgroepen	met	het	product	te	maken	krijgen.	
Ook	wordt	er	gekeken	naar	wat	de	interactie	tussen	het	product	en	de	doelgroep	
inhoud.	

Beeldvorming
Om	een	indruk	te	krijgen	van	de	verwachtingen	en	mogelijkheden	wordt	er	
gekeken	naar	bestaande	galerijen	en	musea.	Hiermee	wordt	er	een	beeld	geschetst	
van	hoe	een	galerij	eruit	kan	zien.

Marktanalyse
In	de	marktanalyse	wordt	er	gekeken	naar	bestaande	producten.	Aan	de	hand	van	
de	producten	kan	er	worden	gekeken	naar	een	mogelijke	oplossing	voor	de	vraag	
van	HeArtpool.	

Aan	het	eind	van	de	analysefase	wordt	er	een	conclusie	getrokken	uit	de	verkregen	
informatie.	Daarnaast	is	er	een	plan	van	eisen	opgesteld	dat	dient	als	een	richtlijn	
voor	de	ontwerpfase.
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HeArtpool
De	kunststichting	HeArtpool	is	in	1997	opgericht	met	als	doelstelling	“het	
stimuleren	van	de	beeldende	kunst	in	het	algemeen	en	in	Hengelo	in	het	
bijzonder”	[1].	De	naam	HeArtpool	is	voortgekomen	uit	een	samentrekking	van	de	
woorden	Hengelo	en	Art.	HeArtpool	probeert	een	zo	groot	mogelijke	doelgroep	
kennis	te	laten	maken	met	kunst.	Hiernaast	wordt	aan	locale	kunstenaars	door	
HeArtpool	een	podium	aangeboden	om	hun	werken	tentoon	te	stellen.

HeArtpool	bestaat	uit	maximaal	67	leden	die	financieel	bijdragen	aan	de	
stichting.	De	voorzitter	van	HeArtpool	is	Jan	Noltes.	Tijdens	de	bachelor	opdracht	is	
Jan	Noltes	het	contactpunt	van	de	organisatie	geweest.	

Er	zijn	binnen	de	stichting	diverse	commisies	waarin	de	leden	deelnemen.	Onder	
deze	commissies	vallen:	

De Programmacommissie:	De	programmacommissie	organiseert	activiteiten	voor		
leden	van	de	stichting.	Hierbij	valt	te	denken	aan	het	organiseren	van	lezingen.	

De Educatiecommissie:		Deze	commissie	betrekt	het	onderwijs	bij	de	kunst.	Dit	
gebeurt	in	samenwerking	met	scholen.	

Commissie HeArtGallery: Voor	de	HeArtGallery	wordt	een	nieuwe	commissie	
opgericht.	Deze	commissie	zal	zich	bezig	houden	met	alle	zaken	die	betrekking	
hebben	op	de	galerij.	Dit	houd	in	dat	de	commissie	leden	de	tentoonstellingen	
zullen	regelen,	inrichten,	opzetten	en	afbreken.	Daarnaast	zullen	de	leden	van	de	
commissie	tijdens	de	openingstijden	toezicht	houden	op	de	galerij.		

Naast	de	financiële	bijdragen	van	de	leden	wordt	er	ook	een	bijdragen	gedaan	door	
derden.	Zo	worden	bepaalde	activiteiten	ondersteund	door	gemeente	Hengelo	een	
diverse	andere	organisaties.

Na	het	te	hebben	georganiseerd	van	diverse	activiteiten	en	tijdelijke	
tentoonstellingen	heeft	de	stichting	besloten	dat	het	tijd	was	voor	een	vaste	
galerij.	Deze	galerij	is	gelegen	aan	de	De	Wetstraat	en	aan	de	Drienerstraat	in	het	
centrum	van	Hengelo.	Doordat	deze	locatie	niet	over	voldoende	muren	beschikt	
om	kunstwerken	tentoon	te	stellen	is	er	de	vraag	gekomen	om	een	systeem	te	
bedenken	waarmee	kunst	getoond	kan	worden	zonder	het	gebruik	van	muren.
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Locatieanalyse
HeArtpool	huurt	voor	de	galerij	een	pand	in	het	centrum	van	Hengelo.	Dit	pand		
zal	ongedoopt	worden	tot	de	HeArtgallery.	Dit	pand	bestaat	uit	vier	verdiepingen.	
De	locatie	beschikt	over	een	trappenhuis	en	een	lift	om	de	materialen	naar	andere	
verdiepingen	te	verplaatsen.

Het	pand	beschikt	over	een	kelder	waar	niet	tentoongestelde	kunstwerken	worden	
opgeslagen.	Verder	is	er	in	de	kelder	plaats	voor	educatie	over	kunst	en	zal	er	een	
fotostudio	te	vinden	zijn.		

De	begane	grond	beschikt	over	twee	ingangen	gelegen	aan	de	De	Wetstraat	en	
aan	de	Drienerstraat.	Op	de	begane	grond	zal	een	winkel,	een	kunstuitleen,	een	
leeshoek	te	vinden	zijn.	Daarnaast	zal	er	ruimte	voor	tentoonstellingen	zijn.	

Op	de	eerste	verdieping	is	er	ruimte	voor	tentoonstellingen	en	zal	een	apart	deel	
specifiek	voor	kinderen	ingericht	worden.	Het	gedeelte	voor	kinderen	zal	gebruikt	
worden	als	een	tekenhoek	waar	tevens	ook	workshops	gegeven	kunnen	worden.	

Hiernaast	is	er	een	tweede	verdieping	die	ingericht	zal	worden	als	archiefruimte.	

De	galerij	wordt	geopend	voordat	de	bachelor	opdracht	afgerond.	Hierdoor	zal	de	
galerij	de	eerste	tijd	gebruik	maken	van	tijdelijke	wanden.	De	opening	zal	na	de	
conceptfase	plaatsvinden.	Doordat	de	galerij	verbouwd	wordt	tijdens	de	bachelor	
opdracht	was	er	pas	in	een	later	stadia	duidelijkheid	over	hoe	de	locatie	eruit	zal	
gaan	zien.	

Om	een	indruk	van	de	ruimte	te	geven	zijn	er	foto’s	gemaakt.	Hierbij	worden	foto’s	
getoond	van	de	periode	dat	de	galerij	verbouwd	werd	en	foto’s	van	de	opening	
van	de	galerij.	Naast	de	foto’s	is	er	een	plattegrond	waarop	de	afmetingen	van	de	
locatie	te	zien	is.	

Begane grond

Een	deel	van	de	locatie	waar	het	ophangsysteem	gebruikt	zal	worden	bevind	zich	
op	de	begane	grond.	Om	een	duidelijker	beeld	te	krijgen	van	de	ruimte	zijn	er	foto’s	
gemaakt	en	is	er	gekeken	naar	de	plattegrond.

Op	de	begane	grond	bevindt	zich	aan	beide	uiteinde	een	toegang	tot	de	galerij.	De	
linker	ingang	bied	toegang	vanaf	de	winkelstraat	Drienerstraat	35.	Via	de	rechter	
ingang	is	er	toegang	vanaf	De	Wetstraat	46.		

Op	de	plattegrond	is	de	lift	met	een	groen	aangegeven.	Naast	de	lift	bevind	zich	
een	trap.Het	gedeelte	dat	op	de	plattegrond	rechts	van	de	lift	is	zal	gebruik	worden	
voor	het	tentoonstellen	van	kunstwerken.	De	rest	van	de	ruimte	zal	ingericht	
worden	met	een	zithoek	en	een	kleine	winkel.

De	locaties	van	waar	de	foto	gemaakt	zijn	wordt	op	de	plattegrond	aangegeven	
met	een	pijlicoon.	Hierbij	staat	het	nummer	van	de	foto	in	de	pijlicoon.	De	richting	
van	de	pijl	geeft	aan	welke	kant	opgekeken	wordt.
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Figuur 2: Positie 1 Figuur 3: Positie 2

Figuur 4: Positie 3 Figuur 5: Positie 4

Figuur 6: Positie 5 Figuur 7: Positie 6

Firguur 1: Plattegrond begane grond.
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Eerste verdieping

Figuur 11: Positie 1 Figuur 12: Positie 2

Een	deel	van	de	locatie	waar	het	ophangsysteem	gebruikt	zal	worden	bevind	zich	
op	de	eerste	verdieping.	Om	een	duidelijker	beeld	te	krijgen	van	de	ruimte	zijn	er	
foto’s	gemaakt	en	is	er	gekeken	naar	de	plattegrond.

Op	de	plattegrond	is	de	lift	met	een	groen	aangegeven.	Naast	de	lift	bevind	zich	
een	trap.Het	gedeelte	dat	op	de	plattegrond	rechts	van	de	lift	is	zal	gebruik	worden	
voor	het	tentoonstellen	van	kunstwerken.	De	rest	van	de	ruimte	zal	ingericht	
worden	met	een	koffiehoek	en	een	kindergedeelte.

De	locaties	van	waar	de	foto	gemaakt	zijn	wordt	op	de	plattegrond	aangegeven	
met	een	pijlicoon.	Hierbij	staat	het	nummer	van	de	foto	in	de	pijlicoon.	De	richting	
van	de	pijl	geeft	aan	welke	kant	opgekeken	wordt.

Figuur 9: Positie 8 Opening van de galerij.Figuur 8: Positie 7. Opening van de galerij

Firguur 10: Plattegrond eerste verdieping.
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Figuur 13: Positie 3 Figuur 14: Positie 4

Figuur 15: Positie 5 Figuur 16: Positie 6

Figuur 18: Positie 8. Opening van de galerij.Figuur 17: Positie 7. Opening van de galerij.
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De	stichting	HeArtpool	heeft	als	doelstelling	het	toegankelijk	maken	van	kunst.	Dit	
betekend	dat	iedereen	onder	het	potentiële	publiek	van	de	galerij	valt.	Om	toch	
een	aantal	kenmerken	uit	de	doelgroep	te	halen	wordt	deze	op	gedeelt	in	
leeftijdscategorieën.	Deze	leeftijdscategorieën	hebben	elk	hun	eigen	
aandachtspunten	die	van	belang	zijn	voor	het	ontwerpen	van	het	systeem.	Het	
publiek	zal	onderverdeeld	worden	in	vier	categorieën.	Deze	categorieën	zijn:
	Kinderen	(4-12	jaar),	Kinderen	(12-18	jaar),	Jong	volwassenen(18-24	jaar),	
Volwassen(24-65	jaar)	en	ouderen(65+	jaar).

Publiek

Doelgroepanalyse
Aangezien	verschillende	groepen	ook	verschillende	wensen	hebben	is	het	
verstandig	om	deze	individueel	te	behandelen.	Hierbij	zal	kort	aangegeven	worden	
wat	specifiek	voor	de	doelgroep	is	en	wat	de	doelgroep	van	de	galerij	verwacht.	

Onder	de	doelgroep	van	het	systeem	zullen	het	publiek,	de	galerijhouders	en	de	
kunstenaars	vallen.	In	dit	geval	is	de	galerijhouder	de	commissie	HeArtgallery.	Dit	
zijn	leden	van	HeArtpool	die	verantwoordelijk	zijn	voor	de	Galerij.	

	Voor	het	publiek	zal	het	gevoel	dat	het	systeem	opwekt	belangrijk	zijn.	Het	publiek	
komt	naar	de	galerij	om	kunstwerken	te	bekijken.	Indien	de	ervaring	als	positief	
ervaren	wordt	zal	de	persoon	terug	komen	of	de	galerij	aan	andere	aanbevelen.	
Hiernaast	zal	een	klein	gedeelte	van	het	publiek	kunstwerken	kopen.	Dit	kan	zowel	
de	intentie	zijn	als	wel	een	impuls	aankoop.	

Vanuit	de	galerijhouder	zal	het	gebruiksgemak	en	flexibiliteit	van	het	systeem	van	
belang	zijn.	De	HeArtgallery	commissie	dient	het	systeem	op	te	bouwen,		
onderhouden,	schoonmaken	en	af	te	breken.	Een	flexibel	systeem	geeft	de	
HeArtgallerycommissie	meer	vrijheid	om	mee	te	werken.	Gebruiksgemak	maakt	
het	voor	de	commissie	makkelijker	om	het	systeem	te	gebruiken	en	zal	leiden	tot	
een	prettigere	ervaring.

Voor	de	kunstenaars	is	het	ophangen	van	de	werken	van	belang	samen	met	hoe	de	
kunstwerken	gepresenteerd	worden.	De	kunstenaar	wil	via	het	tentoonstellen	in	
de	galerij	zijn	bekendheid	vergroten	en	zijn	gemaakte	werken	verkopen.	Hierbij	is	
het	belangrijk	dat	de	werken	worden	tentoongesteld	op	een	manier	waarmee	de	
kunstenaar	tevreden	is.	De	manier	van	ophangen	zal	het	kunstwerk	niet	moeten	
belemmeren	of	beschadigen.		Daarnaast	zal	het	systeem	niet	de	aandacht	van	de	
kunstwerken	af	moeten	leiden.	
 
De	doelgroepen	zullen	individueel	in	meer	detail	worden	besproken.	
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Kinderen (4-12)
Het	is	zeer	waarschijnlijk	dat	kinderen	alleen	onder	begeleiding	van	een	
volwassenen	naar	de	galerij	toe	gaan.	Dit	kan	gebeuren	via	school,	naschoolse	
opvang	of	samen	met	hun	ouders	[2]	[5]	[18]	[20].	Kinderen	hebben	over	het	
algemeen	een	relatieve	korte	aandachtsboog.	Dit	betekend	dat	kinderen	niet	te	
lang	op	hetzelfde	object	zullen	focussen.	Dit	in	combinatie	met	een	minder	
ontwikkelde	leesvaardigheid	zorgt	ervoor	dat	kinderen	eventuele	tekst	zullen	
overslaan.	De	kunstwerken	zullen	kort	bekeken	worden	en	aan	de	hand	van	wat	er	
te	zien	is	zal	het	kind	zijn	eigen	fantasie	gebruiken	om	een	beeld	te	creëren	[9]	[12].	
Hierbij	is	de	symboliek,	aanleiding	en	boodschap	van	het	kunstwerk	niet	belangrijk.	
Kinderen	scheppen	hun	eigen	wereld.	Daarnaast	worden	kinderen	graag	
beziggehouden	en	zal	een	interactie	tussen	de	doelgroep	en	de	galerij	als	positief	
ervaren	worden	[6]	[9]	[18].	Indien	er	geen	interactie	wordt	aangeboden	door	de	
galerij	zullen		kinderen	zelf	opzoek	gaan	naar	de	interactie.	Dit	resulteert	in	het	
aanraken	van	de	kunstwerken	en	het	spelen	in	de	galerij.	De	HeArtGallery	zal	
beschikken	over	een	kinderhoek	waar	kinderen	hun	eigen	kunstwerken	kunnen	
maken	aan	een	tekentafel.	Op	deze	manier	kunnen	de	kinderen	de	opgedane	
indrukken	verwerken	in	een	tekening.	

Kinderen (12-18 jaar)
Deze	categorie	zal	vaak	samen	met	een	volwassenen	of	een	groep	vrienden	de	
galerij	binnenkomen.	Een	grote	reden	dat	de	groep	naar	de	galerij	gaat	zal	te	
maken	hebben	met	school	[2]	[18]	[20].	Op	veel	scholen	dienen	de	leerlingen	een	
aantal	culturele	instellingen	te	bezoeken.	Voor	de	doelgroep	is	imago	zeer	
belangrijk	[18].	Een	groot	deel	van	de	doelgroep	is	bezig	met	zijn	positie	in	de	
maatschappij	te	vinden	en	wilt	hierdoor	niet	als	een	buitenbeentje	beschouwd	
worden.	Indien	de	kunst	niet	overeenkomt	met	de	interesses	van	de	persoon	zal	
deze	als	saai	worden	gezien.	De	doelgroep	heeft	behoefte	aan	interactie	[6]	[9]	
[18].	Door	de	doelgroep	bij	de	kunst	te	betrekken	zal	deze	het	bezoek	aan	de	galerij	
interessanter	gaan	vinden.	Dit	kan	bijvorbeeld	doormiddel	van	een	gids.	

Jong volwassenen (18-26 jaar)
Jong	volwassenen	zullen	de	galerij	vaak	samen	met	vrienden	bezoeken	[5]	[17].
Indien	dit	niet	het	geval	is	zal	de	persoon	graag	leeftijdsgenoten	willen	
ontmoeten	op	de	locatie	[13]	[14]	[15]	[17]	[18].	Hierbij	zal	de	galerij	gebruikt	
worden	om	nieuwe	contacten	op	te	doen.	De	galerij	kan	hierbij	een	rol	spelen	door	
een	gelegenheid	tot	contact	te	creëren.	Dit	kan	door	een	gespreksonderwerk	aan	
te	bieden.	nieuwe	contacten	op	te	doen.	De	doelgroep	wil	dat	de	locatie	
uitnodigend	is	[13]	[14]	[18].	Wanneer	de	galerij	te	steriel	is	zal	de	doelgroep	zich	
er	niet	thuis	voelen.	Een	uitnodigende	uitstraling	bevorderd	het	sociale	gedrag	
onder	de	doelgroep.	Een	deel	van	de	doelgroep	zal	vanuit	hun	studie	naar	de	galerij	
toegaan	[16]	[18].	Dit	zullen	voornamelijk	studenten	van	een	kunstopleiding	zijn.	
Deze	studenten	komen	naar	de	galerij	voor	inspiratie	of	om	te	leren	van	de	
kunstwerken.	Een	mogelijkheid	tot	discussie	over	de	werken	kan	een	goede	
toevoeging	zijn.	

Volwassen (26-65 jaar)
Volwassen	zullen	zowel	samen	met	anderen	als	wel	alleen	naar	de	galerij	toe	gaan	
[5]	[18].	Voor	de	volwassenen	kan	de	galerij	dienen	als	een	locatie	om	nieuwe	
contacten	op	te	doen	[16]	[18].	Daarnaast	zal	een	groot	deel	van	de	volwassenen	
naar	de	galerij	komen	door	hun	interesse	in	kunst	[18].	Deze	groep	zal	
geïnteresseerd	zijn	in	achtergrond	informatie	over	de	kunstwerken.	Ook	kunnen	
volwassenen	naar	de	galerij	toe	komen	met	de	intentie	om	een	kunstwerk	te	
kopen.	
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Vanuit	HeArtpool	zal	er	een	commissie	opgericht	worden	die	de	HeArtgallery	gaat	
leiden.	Dit	wordt	de	commissie	HeArtgallery.	De	leden	van	de	commissie	
HeArtgallery	zullen	verantwoordelijk	zijn	voor	alle	zaken	die	met	de	galerij	te	
maken	hebben.	De	commissie	zal	de	tentoonstellingen	samenstellen.	Hiervoor	zal	
er	naar	kunstenaars	worden	gezocht.	Vervolgens	wordt	er	samen	met	de	
kunstenaar	gekeken	naar	de	opzet	van	de	tentoonstelling.	Hierna	zal	de	
tentoonstelling	opgebouwd	worden.	Tijdens	de	tentoonstelling	zal	de	commissie	
aanwezig	zijn	om	toezicht	te	houden	en	om	de	locatie	schoon	te	houden.	Tot	slot	
zal	de	commissie	de	tentoonstelling	afbreken	om	vervolgens	weer	op	te	bouwen	
voor	de	volgende	tentoonstelling.		

Tijdens	de	bachelor	opdracht	is	Jan	Noltes	de	contactpersoon	van	de	stichting	
geweest.	Jan	Noltes	is	naast	voorzitter	van	HeArtpool	ook	een	lid	van	de	
commissie	HeArtgallery.	Tijdens	de	bachelor	opdracht	is	meerdere	malen	met	hem	
gesproken.	Tijdens	deze	gesprekken	heeft	Jan	Noltes	de	visie	van	de	
stichting	overgebracht.	Een	gedeelte	van	de	gesprekken	heeft	gediend	als	
vooruitgangsbespreking.	Hierbij	is	het	verkregen	resultaat	besproken	waarna	
Jan	Noltes	feedback	heeft	gegeven.	Daarnaast	is	een	deel	van	de	gesprekken	als	
interview	gebruikt.	Hierbij	zijn	vragen	over	de	stichting,	de	visie	van	de	stichting,	
de	visie	van	de	HeArtgallery	en	de	eisen	en	wensen	waaraan	het	systeem	moet	
voldoen	voorbijgekomen.	Een	aantal	van	de	vragen	en	antwoorden	zijn	in	bijlage	
[A]	te	vinden.

De	gesprekken	zijn	vertaald	naar	een	aantal	punten	waarop	gelet	dient	te	worden	
tijdens	de	analysefase	en	de	ontwerpfase.	Tijdens	de	rest	van	de	analysefase	is	er	
gekeken	naar	producten	en	situaties	die	aansluiten	bij	het	beeld	van	de	
HeArtgallery.	Tijdens	de	ontwerpfase	zijn	de	punten	gebruikt	om	het	
ontwerpproces	te	begeleiden.	De	punten	zijn	vrij	algemeen	gehouden	zodat	het	
ontwerpproces	nog	niet	een	specifieke	kant	op	wordt	gestuwd.	De	punten	zijn	
onderverdeeld	in	een	aantal	overkoepelende	thema’s.	
-	 Afmeting	schetst	de	afmetingen	waar	het	systeem	rekening	mee	dient	te		
	 houden.	
-	 Onder	multifunctionaliteit	van	het	systeem	worden	punten	genoemd	die		
	 te	maken	hebben	met	de	toepasbaarheid	van	het	systeem.	Het	systeem		
	 dient	een	groot	scala	aan	verschillende	soorten	kunstwerken	tentoon	te		
	 kunnen	stellen.	
-	 Uitstraling	behandeld	de	uitstraling	die	het	systeem	heeft.	
-	 Tot	slot	bespreekt	verlichting	het	verwerken	van	verlichting	in	het	
	 systeem.	

Galerijhouder

Afmeting
-	 Het	systeem	dient	in	de	lift	te	passen.
	 -	 De	lift	heeft	een	lengte	van	1,40	meter,	een	breedte	van	1,10		 	
	 	 meter	en	een	hoogte	van	2,20	meter.

-	 Het	systeem	kan	op	de	verdiepingen	van	de	HeArtgallery	staan.
	 -	 De	minimale	hoogte	van	het	plafond	van	de	HeArtgallery	is	2,70		
	 	 meter.

Ouderen (65+ jaar)
Doordat	deze	doelgroep	veel	gepensioneerde	bevat	zal	de	tijd	die	in	de	galerij	
besteed	wordt	hoger	zijn	dan	bij	de	andere	groepen	[6].	Een	deel	van	de	doelgroep	
is	vrij	eenzaam	[19].	Zij	zullen	naar	de	galerij	toe	komen	om	contact	met	andere	te	
leggen	[17]	[18].	Een	koffiehoek	is	een	gewenste	plek	om	contact	te	leggen.	
Hiernaast	zullen	ouderen	gemiddeld	minder	mobiel	zijn	dan	de	eerder	besproken	
doelgroepen	[8].	Ook	kunnen	ouderen	naar	de	galerij	toe	komen	met	de	intentie	
om	een	kunstwerk	te	kopen.	

[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
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Multifunctionaliteit van het systeem
-	 Een	breed	scala	aan	afmetingen	moet	aan	het	systeem	opgehangen	
	 kunnen	worden.
	 -		 Platte	kunstwerken	tot	2	meter	breedte	moeten	opgehangen			
	 	 kunnen	worden.
	 -		 Platte	kunstwerken	tot	1,2	meter	lengte	moeten	opgehangen			
	 	 kunnen	worden.

-	 Het	systeem	dient	een	bepaald	gewicht	te	kunnen	dragen.
	 -	 Het	systeem	dient	minimaal	een	schilderij	van	2	meter	bij	1,2			
	 	 meter	met	lijst	te	kunnen	dragen.

-		 Het	systeem	kan	informatie	weergeven	bij	de	kunstwerken.
	 -	 Het	systeem	kan	bijvoorbeeld	door	middel	van	een	
	 	 informatiepaneel	informatie	over	het	werk	laten	zien.
	 	 -		 Naam	van	de	kunstenaar,	naam	van	het	werk,	prijs	van		
	 	 	 het	werk	en	eventuele	achtergrond	informatie.
	 -	 De	plek	waar	de	informatie	getoond	wordt	kan	aangepast		 	
	 	 worden.
	 	 -	 De	informatie	panelen	kunnen	bijvoorbeeld	gemonteerd		
	 	 	 worden	naast	de		kunstwerken.

-		 Het	systeem	kan	ook	op	andere	locaties	gebruikt	worden.	
	 -	 (Een	gedeelte	van)	Het	systeem	kan	losstaand	gebruikt	worden		
	 	 voor	bijvoorbeeld	promotie	activiteiten	op	een	andere	locatie		
	 	 dan	de	galerij	zelf.

-		 Het	systeem	kan	ook	gebruikt	worden	voor	drie	dimensionale	
	 kunstwerken.
	 -	 Het	systeem	kan	bijvoorbeeld	door	het	gebruik	van	planken	
	 	 beelden	tentoonstellen.

Opzetten van het systeem
-	 Binnen	een	dagdeel	kan	een	tentoonstelling	opgezet	worden.
	 -	 Binnen	ongeveer	8	uur	kan	de	tentoonstelling	opgezet.

-	 Het	opzetten	van	het	systeem	kan	door	twee	fysiek	gezonde	personen			
	 gedaan	worden.
  
-		 Het	systeem	kan	verplaatst	worden.
	 -	 Het	systeem	kan	in	delen	of	in	een	deel	verplaatst	worden	
	 	 binnen	de	galerij.	
	 	 -	 Het	systeem	kan	via	de	lift	en	trap	verplaatst	worden			
	 	 naar	andere	verdiepingen.
	 	 -	 Het	systeem	pas	in	delen	of	in	een	deel	door	de	deuren		
	 	 	 van	de	locatie.
	 	 -	 Het	systeem	kan	in	delen	of	in	een	deel	door	twee		 	
	 	 	 fysiek	gezonde	personen	verplaatst	worden.

Uitstraling 
-	 Het	systeem	leid	de	aandacht	niet	af	van	de	kunstwerken.
	 -	 De	focus	van	de	galerij	zijn	de	kunstwerken.	Om	deze	reden		
	 	 dient	het	systeem	niet	alle	aandacht	op	te	vragen	van	het	
  publiek

-	 Het	systeem	moet	een	neutrale	uitstraling	hebben.
	 -	 Het	systeem	moet	samen	gaan	met	een	grote	verscheidenheid		
	 	 aan	kunstwerken	en	dient	hierdoor	een	neutrale	uitstraling	te		
	 	 hebben.	

-	 Het	systeem	complementeert	het	kunstwerk.
	 -	 De	achtergrond	complementeert	het	kunstwerk	door	
	 	 bijvoorbeeld	het	veranderen	van	de	achtergrondkleur.
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Naast	de	galerij	zelf	zijn	de	kunstenaars	een	belangrijke	doelgroep	voor	het	
ontwerp.	Het	zijn	immers	de	kunstwerken	van	de	kunstenaars	die	tentoongesteld	
gaan	worden.	Kunstenaars	hebben	vaak	een	duidelijk	idee	over	hoe	hun	werk	het	
beste	tentoongesteld	kan	worden.	Vaak	wordt	de	galerij	dan	ook		in	samenwerking	
met	de	kunstenaar	ingericht.	Om	een	systeem	te	ontwerpen	dat	zowel	geschrikt	is	
voor	de	galerijhouder	als	wel	de	kunstenaars	is	ook	de	mening	van	de	kunstenaars	
van	belang.	Voor	de	kunstenaars	zal	de	uitstraling	van	het	systeem	van	belang	zijn.	
Het	systeem	zal	het	kunstwerk	op	een	juiste	manier	moeten	presenteren.	
Daarnaast	is	zal	de	ophangmethode	de	kunstenaar	niet	moeten	beperken.	Het	
systeem	dient	een	grote	verscheidenheid	aan	kunstwerken	te	kunnen	tonen.	
Hierbij	is	het	ongewenst	om	de	kunstenaar	concessies	te	laten	maken	om	het	werk	
te	kunnen	tentoonstellen.	Ook	zal	de	ophangmethode	het	kunstwerk	niet	mogen	
beschadigen.

Om	een	goed	beeld	te	krijgen	van	wat	de	eisen,	wensen	en	ervaringen	van	
kunstenaars	zijn,	zijn	er	interviews	gehouden.	Voor	deze	interviews	is	er	met	een	
aantal	kunstenaars	van	kunstatelier	De	Werkhaven	gesproken.	Daarnaast	is	er	met	
een	tweetal	kunstenaars	via	HeArtpool	gesproken.	Deze	gesprekken	verliep	volgens	
een	vooraf	opgestelde	lijst	met	vragen.	De	gesprekken	zijn	te	vinden	in	bijlage	[B].	
De	resultaten	zijn	verwerkt	in	een	selectie	van	aandachtspunten	die	tijdens	het	
ontwerpproces	in	het	achterhoofd	gehouden	dienen	te	worden.	Hieronder	is	een	
lijst	te	zien	met	de	aandachtspunten.	De	aandachtspunten	bevatten	belangrijke	
opmerkingen	die	uit	de	gesprekken	naar	voren	zijn	gekomen.	De	punten	zijn	vrijwel	
direct	afgeleid	van	de	opmerkingen	die	de	kunstenaars	hebben	gemaakt.	Hierdoor	
zullen	de	genoemde	punten	dan	ook	niet	voor	elke	kunstenaar	gelden.	De	
aandachtspunten	zijn	ingedeeld	in	groepen	met	een	overkoepelend	thema.		

Tijdens	de	gesprekken	is	er	ook	met	een	kunstenaar	gesproken	die	werkt	met	glas.	
HeArtpool	heeft	laten	weten	dat	het	tonen	van	glas	kunstwerken	in	verhouding	
weinig	voor	zal	komen	in	de	galerij.	Om	deze	reden	is	er	besloten	om	glas	
kunstwerken	niet	in	het	systeem	mee	te	nemen.

Manier van tentoonstellen
	 -	 Geef	de	werken	de	ruimte	die	ze	nodig	hebben.	Lege	stukken	in		
	 	 een	tentoonstelling	geven	rust.
	 -	 Beelden	liever	met	een	apart	systeem	tentoonstellen.
	 -		 De	kunstenaar	zelf	de	mogelijkheid	geven	om	het	kunstwerk	op		
	 	 te	hangen	zoals	deze	het	wilt	hebben.
	 -	 Indirect	daglicht(lampen)	zijn	het	beste	voor	het	tentoonstellen		
	 	 van	de	meeste	werken.
	 -	 Geen	informatie	bij	de	werken	tonen,	maar	in	de	vorm	van	een		
	 	 looplijst.	
	 -	 De	tentoongestelde	werken	dienen	zowel	bij	een	laag	aantal		
	 	 bezoekers	als	wel	bij	een	hoog	aantal	bezoekers	goed	tot	zijn		 	
	 	 recht	te	komen.

Ophang systeem
	 -	 Er	dient	niet	gezien	te	worden	hoe	werken	opgehangen	zijn.	
	 	 Hierbij	wordt	er	liever	geen	kunstwerk	ophangen	aan	kabels.
	 -	 Ophangen	met	spelden	in	plaats	spijkers	of	schroeven	dient	
	 	 mogelijk	te	zijn.
	 -	 Het	gebruik	van	platen	waarin	geboord	kan	worden	om	de	kunst		
	 	 op	te	hangen	heeft	de	voorkeur.

Kunstenaars

Verlichting
-	 Er	kan	eventueel	gekeken	worden	naar	een	manier	om	de	verlichting	bij		
	 het	systeem	te	betrekken
	 -	 De	verlichting	kan	aangepast	worden	op	het	te	verlichte	
	 	 kunstwerk.	
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 -	 Eventuele	naden	wegwerken.
	 -	 De	hoogte	van	een	sokkel	maakt	veel	uit.

Ophangen werken
	 -	 De	werken	moeten	niet	te	hoog	hangen,	lager	hangen	is	beter.	In		
	 	 enkele	gevallen	werkt	het	wel	beter	om	mensen	naar	het	werk	te		
	 	 laten	opkijken.
	 -	 Werk	uitlijnen	is	in	veel	gevallen	een	probleem.
	 -	 Werken	uitlijnen	op	de	hartlijn	werkt	meestal	het	beste.	De	
	 	 hartlijn	is	de	middelijn	van	een	kunstwerk.	
	 -	 De	hartlijn	op	ooghoogte	hangen	is	een	goed	uitgangspunt.	Deze		
	 	 hoogte	is	ongeveer	1,60	meter.
 
Problemen
 -	 De	belichting	van	kunstwerken	naast	elkaar	kunnen	elkaar	
	 	 verstoren.
	 -	 Kinderen	kijken	met	hun	vingers,	ook	volwassen	raken	de		 	
	 	 werken	aan.
	 -	 Problemen	met	het	tentoonstellen	van	grote	werken	op	papier.
	 -	 Een	doek	gebruiken	om	achter	de	weken	te	hangen	kreukelt		 	
	 	 snel.	Een	gekreukeld	doek	dient	vermeden	te	worden.
	 -	 De	houtplaten	die	voor	tijdelijke	wanden	gebruikt	worden		 	
	 	 worden	overgeschilderd.	Hierdoor	worden	de	platen	uiteindelijk		
	 	 dikker.
	 -	 Aangezien	de	kunstenaar	moet	boren	in	de	platen	dienen	deze		
	 	 soms	vervangen	te	worden.	
	 -	 Mensen	lopen	tegen	sokkels	aan.

Kinderen
 -	 Lagere	wanden	en	ene	lager	plafond	kan	goed	werken	voor	een		
	 	 kinderafdeling.	Dit	zal	de	ruimte	vertrouwelijker	maken	voor		 	
  kinderen 
	 -	 Kinderen	zelf	een	verhaal	laten	verzinnen	voordat	het	verhaal			
	 	 van	de	kunstenaar	bekend	gemaakt	wordt.

Beeldvorming
De	tweede	stap	in	de	analysefase	is	het	vormen	van	een	duidelijk	beeld.	Hiervoor	
zal	is	er	gekeken	naar	wat	het	tentoonstellen	van	kunst	precies	inhoud.	Om	een	
beeld	te	vormen	zijn	er	twee	tentoonstellingen	bezocht.	TETEM	en	Art	Rotterdam.	
TETEM	is	een	galerij	verbonden	aan	een	hoge	school	voor	kunst.	Art	Rotterdam	is	
een	grote	kunstbeurs	waar	galerijhouders	hun	collectie	tonen.	Beide	
tentoonstellingen	tonen	een	ander	deel	van	de	kunstwereld	waardoor	een	
eenzijdig	beeld	wordt	voorkomen.	Hiernaast	is	er	naar	galerijen	op	het	internet	
gezocht.	Hiervan	is	een	tweetal	collages	gemaakt.	De	eerste	collage	behandeld	
galerijen	in	het	algemeen.	Bij	de	tweede	collage	is	er	gekeken	naar	een	uitstraling	
die	bij	HeArtpool	past.

Hiernaast	is	er	gekeken	naar	de	kleur	van	de	achtergrond	waar	het	kunstwerk	tegen	
getoond	zal	worden.	Wit	wordt	in	de	kunstwereld	als	basis	gezien	voor	de	
achtergrond	van	ene	kunstwerk.	In	de	gesprekken	met	de	HeArtpool	en	de	
gesprekken	met	de	kunstenaars	is	het	onderwerp	besproken.	Hierbij	kwam	naar	
voren	dat	het	gebruik	van	andere	kleuren	dan	wit	in	sommige	gevallen	het	werken	
beter	ondersteund.	Daar	tegenover	staat	dat	wit	altijd	een	mogelijkheid	moet	zijn.	
Om	een	beeld	te	krijgen	van	hoe	dit	in	de	praktijk	er	aan	toe	gaat	is	er	naar	een	
aantal	toonaangevende	musea	en	galerijen	gekeken.	Hiernaast	zijn	er	een	aantal	
bronnen	geraadpleegd	die	het	onderwerp	bespreken.	
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Impressie collage #1

Om	een	indruk	te	krijgen	van	de	manier	waarop	kunstwerken	opgehangen	
kunnen	worden	is	er	bij	TETEM	en	Art	Rotterdam	gekeken.	Bij	beide	
tentoonstellingen	is	er	geobserveerd	hoe	de	kunstwerken	getoond	werden.	Hierbij	
is	gelet	op	de	ophangmethode	van	de	kunstwerken,	hoe	de	werken	gepresenteerd	
worden,	het	totaalbeeld	van	de	tentoonstelling	en	het	tonen	van	informatie.	Bij	
Art	Rotterdam	is	er	ook	gekeken	naar	hoe	drie	dimensionale	kunstwerken	getoond	
worden	in	vergelijking	tot	platte	kunstwerken.	Indien	er	een	sokkel	is	gebruikt	is	
er	gekeken	of	het	om	een	standaard	sokkel		ging	of	om	een	sokkels	die	door	de	
kunstenaar	is	ontworpen	voor	het	kunstwerk.	
 
TETEM	is	een	kunstgalerij	die	verbonden	is	aan	de	kunstacademie	AKI-ArtEZ.	Bij	de	
bezochte	tentoonstelling	werden	verschillende	platte	kunstwerken	van	de	
studenten	getoond.	De	werken	waren	aan	de	onderkant	ondersteund	door	een	
houten	lat	en	aan	de	bovenkant	vastgeklemd	door	een	tweetal	spijkers.	Meer	over	
de	TETEM	is	te	vinden	in	bijlage	[D].

Art	Rotterdam	is	een	meerdaagse	kunstbeurs	in	de	Van	Nelle	fabriek	in	
Rotterdam.	Hierbij	wordt	er	door	een	groot	aantal	verschillende	kunstgalerijen	
kunstwerken	getoond	en	verkocht.	De	werken	worden	door	de	galerij	opgehangen	
in	een	toegewezen	ruimte.	Door	de	grote	verscheidenheid	aan	kunstwerken	zijn	
er	veel	verschillende	methode	te	vinden	om	het	kunstwerk	te	exposeren.	Deze	
methodes	variëren	van	ophangen	met	spijkers,	punaises	of	papierklemmen	tot	het	
plaatsen	op	planken	en	sokkels.	De	kunstbeurs	geeft	een	goed	inzicht	in	de	
problemen	en	oplossingen	bij	het	exposeren	van	kunstwerken.	Meer	over	Art	
Rotterdam	is	te	vinden	in	bijlage	[E]

TETEM en Art Rotterdam

Naast	de	besproken	infromatie	zijn	er	een	aantal	artikelen	gevonden.	Deze	
artikelen	worden	besproken	in	bijlage	[C].

De	verkregen	informatie	speelt	een	belangrijke	rol	spellen	tijdens	de	ontwerpfase.	
Er	is	meer	duidelijkheid	ontstaan	over	wat	de	vraag	van	HeArtpool	precies	inhoud.

Om	een	eerste	indruk	te	krijgen	van	de	hoe	een	kunstgalerij	eruit	kan	zien	is	er	naar	
een	aantal	voorbeelden	gezocht.	Er	is	hierbij	gekeken	naar	kunstgalerijen	in	het	
algemeen.	Van	de	gevonden	resultaten	is	een	collage	gemaakt.	Hierin	zijn	een	
aantal	verschillende	galerijen	weergegeven.	Er	is	te	zien	dat	er	een	grote	
verscheidenheid	aan	inrichtingen	en	ophangmethodes	door	de	galerijen	gebruikt	
worden.	Een	deel	van	de	collage	word	hieronder	getoond.	De	volledige	collage	is	in	
bijlage	[F]	te	vinden.		
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Figuur 21: Ophangen aan een rooster. (3) Figuur 22: Ophangen aan kabels. (4)

Impressie collage #2

De	eerste	collage	heeft	een	indruk	gegeven	van	hoe	een	kunstgalerij	eruit	kan	zien.	
De	volgende	stap	is	om	te	kijken	welke	uitstraling	bij	de	stichting	HeArtpool	past.	
Hiervoor	is	een	tweede	collage	samengesteld.	Voor	de	tweede	collage	zijn	
voorbeelden	bij	elkaar	gezocht	die	aansluiten	bij	het	idee	dat	HeArtpool	heeft	voor	
de	HeArtgallery.	Dit	zijn	professioneler	ogende	galerijen.	De	kunstwerken	worden	
goed	belicht	en	de	ruimte	waarin	ze	getoond	wordt	leid	de	aandacht	minimaal	van	
de	werken	af.	Daarnaast	worden	de	ruimtes	minder	vol	gehangen	wat	ervoor	zorgt	
dat	de	werken	meer	ruimte	krijgen.	De	collage	is	samengesteld	naar	aanleiding	van	
de	gesprekken	met	HeArtpool	contactpersoon	Jan	Noltes.	Een	deel	van	de	collage	
wordt	hieronder	getoond.	De	volledige	collage	is	in	bijlage	[G]	te	vinden.

Figuur 19: Gebruik van schuifwanden. (1) Figuur 20: Gebruik van losstaande wanden. (2)
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Figuur 23: Veel lege ruimte. (5) Figuur 24: Gebruik van losstaande wanden. (6)

De	achtergrond	van	een	tentoonstelling	heeft	invloed	op	het	werk	dat	
tentoongesteld	wordt.	Vaak	wordt	een	witte	kleur	als	standaard	gezien.	Het	gebruik	
van	afwijkende	kleuren	voor	het	tentoonstellen	van	kunst	is	altijd	al	toegepast.	De	
laatste	paar	jaar	stappen	steeds	meer	musea	en	galerijen	over	op	alternatieven	
voor	de	witte	muren.	Vanuit	de	galerij	is	het	een	gemakkelijke	keus	om	witte	muren	
te	gebruiken.	De	kleur	wit	gaat	namelijk	goed	samen	met	de	meeste	kunstwerken.	
Ook	wordt	de	aandacht	minder	van	het	werk	afgeleid	bij	het	gebruik	van	een	
neutrale	kleur,	zoals	wit.	Aan	de	andere	kant	komen	sommige	werken	juist	beter	
naar	voren	bij	een	bepaalde	achtergrondkleur.	

Om	te	kijken	hoe	hier	over	wordt	gedacht	zijn	een	aantal	kunstenaars	
geraadpleegd.	Zie	bijlage	[B].	Hieruit	kwam	naar	voren	dat	wit	altijd	een	optie	dient	
te	zijn.	De	kunstenaars	hadden	in	de	meeste	gevallen	een	voorkeur	voor	een	witte	
of	grijze	achtergrond.	Het	gebruik	van	andere	kleuren	werd	echter	niet	afgeraden	
maar	hangt	van	het	werk	af.	Volgens	de	kunstenaars	zou	in	een	aantal	gevallen	
bepaalde	kleuren	beter	werken	dan	wit	of	grijs.	

Naast	de	mening	van	kunstenaars	is	er	gekeken	naar	een	aantal	van	de	
bekendste	musea.	De	gekozen	musea	zijn	verspreid	over	de	hele	wereld	en	zijn	ook	
bij	de	niet	kunstkenner	bekend.	Deze	musea	worden	als	zeer	succesvol	geacht	en	
krijgen	veel	lof	van	zowel	kunstenaars	als	wel	kunstcritici.	Het	
gebruik	van	deze	musea	als	voorbeeld	geeft	een	duidelijk	inzicht	in	hoe	musea	en	
galerijen	met	kleurgebruik	omgaan.	Ook	zijn	een	aantal	bronnen	[21][22][23][24]	
geraadpleegd	waarin	het	gebruik	van	kleur	wordt	besproken.

Figuur 25: Goede egale belichting. (7) Figuur 26: De aandacht gaat naar de kunstwerken. (8)

Kleurgebruik
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Boijmans van Beuningen , Rotterdam, Nederland

Figuur 27: Het gebruik van pastelkleuren voor de wanden. (9) Figuur 28: Een licht grijze kleur voor de wanden. (10)

Boijmans	van	Beuningen	gebruikt	over	het	algemeen	vrij	neutrale	kleuren.	
Wisselend	van	pastel	kleuren	tot	licht	grijze	kleuren.

Groninger museum, Groningen, Nederland

Figuur 29: Een fel rode wand is vrij normaal in het Groninger 
Museum.  (11)

Het	Groninger	museum	staat	bekend	om	zijn	kleurgebruik.	Dit	kan	een	
ruimte	in	eenzelfde	felle	kleur	zijn	of	een	mix	van	verschillende	kleuren.	Uit	de	
gesprekken	met	de	kunstenaars	kwam	het	museum	dan	ook	vaak	naar	voren	
bij	het	onderwerp.	Volgens	de	meeste	gesproken	kunstenaars	gebruikt	het		
Groninger	Museum	te	veel	kleur.

Figuur 30: Voor beeld van de kleurcombinaties. (12)

Figuur 31: Grijze wand in het Rijksmuseum. (13) Figuur 32: Zelfde kleur grijs in een andere zaal. (14)

Rijksmuseum, Amsterdam, Nederland
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De	meeste	zalen	in	het	Rijksmuseum	zijn	geverfd	in	dezelfde	grijstint.	Soms	
wordt	er	wit	of	een	andere	kleur	grijs	gebruikt.	Daarnaast	zijn	er	enkele	ruimtes	
met	een	print	op	de	wanden	aansluitend	bij	de	tentoongestelde	collectie.

Figuur 33: Overzicht Guggenheim museum. (15)

Het	Guggenheim	staat	bekend	om	zijn	witte	muren.	In	het	museum	worden	
dan	ook	uitsluitend	witte	muren	aangetroffen.	Het	is	een	modern	gebouw	dat	
buiten	en	binnen	een	strakke	uitstraling	heeft.	Het	gebruik	van	wit	helpt	hierbij.

Figuur 34: Deel van een tentoonstelling. (16)

Figuur 35: Een van de oudere zalen van het museum. (17)

Galleria	Uffizi	in	het	centrum	van	Florance	is	gevestigd	in	een	gebouw	uit	1581.	
Dit	is	terug	te	zien	in	de	tentoonstellingen.	De	galerij	is	bekend	vanwege	de	
grote	collectie	werken	afkomstig	uit	de	renaissance.	Het	merendeel	van	de	
zalen	zijn	in	matte	kleuren	geschilderd	met	een	enkele	zaal	in	een	fellere	kleur.		

Figuur 36: Een nieuwere zaal. (18)

Guggenheim , New york, USA

Galleria Uffizi, Florance, Italië
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Louvre, Parijs, Frankrijk

Figuur 37: Zaal met rode muren. (19)

Het	Louvre	wisselt	effen	kleuren	af	met	bladgoud	gedecoreerde	muren.	Door	
de	immense	collectie	aan	kunst	in	het	Louvre	is	er	ook	veel	variatie	in	
wandkleuren	te	spotten.	Zo	zijn	er	felle	kleuren,	grijstinten,	witte	wanden	en	
druk	beschilderde	wanden	met	bladgoud	accenten	te	vinden.	

Figuur 38: Zaal met een grijstint. (20)

MoMa, New York, USA

Figuur 39: Zaal met witte wanden. (21)

Het	MoMa	heeft	voornamelijk	witte	wanden	om	kunst	tentoon	te	stellen	met	
af	en	toe	een	muur	in	een	felle	kleur.	Speciale	tentoonstellingen	zijn	vaak	in	
een	opvallende	kleur	die	aansluit	bij	de	kunstenaar.	Hiernaast	wordt	er	gebruik	
gemaakt	van	grafische	elementen	en	stukken	tekst	op	de	wanden.	

Figuur 40: Donkergrijs voor een specifieke tentoonstelling. 
(22)



24

Figuur 41: Wanden met een motief in een grijze kleur. (23)

In	de	National	Gallery	heeft	bijna	elke	zaal	een	ander	kleur	op	de	wanden.	
Er	worden	vooral	effen	matte	kleuren	gebruikt	voor	de	wanden.	Daarnaast	zijn	
er	zalen	met	een	motief	op	de	muren

Figuur 42: Zaal met een print in een roze kleur. (24)

National gallery, London, Engeland

Marktanalyse

Nu	er	bekend	is	wat	de	doelgroepen	zijn	en	er	een	beeld	is	gevormd	van	wat	een	
kunstgalerij	inhoud	kan	er	gekeken	worden	naar	de	markt.	Door	te	kijken	naar	de	
producten	die	op	het	moment	beschikt	zijn	voor	het	tonen	van	kunstwerken	kan	
er	inspiratie	opgedaan	worden	voor	het	te	ontwerpen	systeem.	Daarnaast	kan	er	
gekeken	worden	wat	er	op	de	markt	mist.	Aan	de	hand	van	de	gesprekken	met	
HeArpool	en	de	kunstenaars		zijn	er	een	aantal	belangrijke	punten	naar	voren	
gekomen.	Tijdens	de	marktanalyse	zal	gekeken	worden	of	er	oplossingen	bestaan	
voor	de	genoemde	problemen.	Daarbij	wordt	gekeken	tot	hoe	ver	de	bestaande	
producten	het	probleem	oplossen	en	op	welke	manier	dit	gebeurt.	Vervolgens	is	
er	in	de	ontwerpfase	gekeken	hoe	dit	verbeterd	kan	worden.	Hierbij	wordt	het	
systeem	geoptimaliseerd	voor	de	HeArtgallery.
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Voor	de	marktanalyse	is	gekeken	naar	een	aantal	verschillende	categorieën.	Hierbij	
is	zowel	gekeken	naar	producten	die	bedoelt	zijn	voor	het	tentoonstellen	van	
kunstwerken	als	wel	naar	vergelijkbare	producten.	Door	ook	te	kijken	naar	
producten	die	in	eerste	instantie	niet	bedoeld	zijn	voor	het	tonen	van	kunstwerken	
kunnen	oplossingen	naar	voren	komen	die	nog	niet	eerder	zijn	toegepast.	De	
marktanalyse	is	onderverdeeld	in	de	volgende	categorieën:

Ophangmethodes
Er	is	gekeken	naar	bestaande	ophangmethodes	voor	het	ophangen	van	
kunstwerken.	De	bekeken	producten	zijn	zowel	bedoeld	voor	particulieren	als	wel	
voor	professionele	galerijen.	

Tussenwanden
Een	oplossing	voor	het	tekort	aan	wanden	op	de	locatie	kan	het	gebruik	van	
tussenwanden	zijn.	Tussenwanden	zijn	in	eerste	instantie	niet	bedoeld	om	
kunstwerken	aan	op	te	hangen.	Het	product	worden	gebruikt	om	een	ruimte	op	te	
delen.	Dit	kan	bijvoorbeeld	gedaan	worden	om	geluid	te	dempen,	voor	privacy	of	
als	barrière.	Doordat	de	tussenwand	als	extra	wand	functioneert	kan	hier	in	
principe	ook	kunstwerken	aan	opgehangen	worden.	Het	gebruik	van	tussenwanden	
zorgt	ervoor	dat	er	meer	wandruimte	beschikbaar	is	om	kunstwerken	aan	op	te	
hangen.	Er	is	gekeken	naar	uiteenlopend	aanbod	van	tussenwanden.	

Panelen
Panelen	dienen	net	als	de	tussenwanden	om	een	ruimte	op	te	delen.	Het	
producten	wordt	gebruikt	om	geluid	te	dempen,	om	privacy	te	creëren	en	als	
barrière.	Daarnaast	is	het	mogelijk	zijn	om	,	net	als	bij	de	tussenwanden,	aan	de	
panelen	kunstwerken	op	te	hangen.	Doordat	het	gebruik	van	panelen	een	
mogelijke	oplossing	kan	zijn	is	er	gekeken	naar	wat	er	aangeboden	wordt	op	de	
markt.	Om	een	goed	beeld	te	krijgen		is	er	gekeken	naar	uiteenlopend	aanbod	van	
panelen.	

Informatieborden
Voor	het	tonen	van	informatie	over	de	kunstwerken	worden	er	vaak	specifieke	
producten	gebruikt.	In	veel	musea	zal	de	bezoeker	informatieborden	aantreffen.		
Galerijen	maken	vaak	gebruik	van	een	looplijst	waarin	de	bezoeken	informatie	over	
de	kunstwerken	kan	opzoeken.	Bij	het	gebruiken	van	een	looplijst	zal	er	naast	het	
kunstwerk	een	nummer,	symbool,	letter	of	naam	getoond	worden	die	overeenkomt	
met	een	sectie	in	de	looplijst.	Om	te	kijken	wat	de	mogelijkheden	zijn	voor	het	
tonen	van	informatie	bij	de	werken	is	er	gekeken	naar	een	aantal	producten	op	de	
markt.

Overige producten
Naast	de	genoemde	producten	zijn	er	nog	een	aantal	opvallende	producten	
gevonden	die	buiten	de	besproken	onderwerpen	vallen.	Deze	producten	worden	
besproken	onder	de	het	kopje	“Overige	producten”.

Aan	de	hand	van	de	marktanalyse	kan	er	gekeken	worden	naar	wat	de	markt	te	
bieden	heeft	en	wat	er	mist.	Daarnaast	kan	er	inspiratie	opgedaan	worden	aan	de	
hand	van	de	bekeken	oplossingen.	
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Om	een	goed	beeld	te	krijgen	van	het	huidige	aanbod	aan	producten	waar	
kunstwerken	mee	opgehangen	kunnen	worden	is	er	een	marktonderzoek	gedaan.	
Hierbij	is	er	gekeken	naar	bestaande	oplossingen	voor	het	ophangen	van	kunst	
zonder	het	gebruik	van	wanden.	Een	aantal	van	de	resultaten	wordt	hieronder	
getoond.	Meer	oplossingen	en	verdere	informatie	is	te	vinden	in	de	bijlage	[H].	Hier	
wordt	de	bevestiging	van	het	systeem,	het	soort	systeem,	soort	ophanging	voor	de	
kunst,	maximaal	draagvermogen	en	prijs	weergegeven.

Figuur 43: Rails voor ophangen. (25) Figuur 44: Plafond bevestigingspunt voor 
kabel. (26)

Figuur 45: Kabel bevestiging 
onder. (27)

Figuur 46: Haak voor kunstwerk. (28) Figuur 47: Klem voor kunstwerk. 
(29)

Figuur 48: Voorbeeld tentoonstellen met 
kabels. (30)

Er	zijn	een	twee	verschillende	manieren	om	kunst	op	te	hangen	zonder	het	gebruik	
van	wanden.	Beide	oplossingen	maken	gebruik	van	een	kabel	waaraan	de	kunst	
wordt	bevestigd.	Deze	kabel	wordt	aan	een	rails	of	aan	een	vast	punt	bevestigd.	Bij	
het	bevestigen	aan	een	rails	is	het	mogelijk	om	de	kabel	te	verplaatsen.	De	
bevestiging	aan	een	vast	punt	kan	de	kabel	niet	verplaatst	worden.	De	kabel	kan	
aan	de	onderkant	vastgezet	worden	zodat	deze	strak	getrokken	wordt.	Of	de	kabel	
kan	door	het	gewicht	van	de	kunstwerken	strak	getrokken	worden.	Om	de	
kunstwerken	aan	de	kabel	te	bevestigen	bestaan	er	verschillende	producten.	De	
kunstwerken	kunnen	met	een	klem	vastgemaakt	worden	of	aan	een	haak	
opgehangen	worden.	Verder	is	het	mogelijk	om	een	plank	aan	twee	kabels	te	
bevestigen.	Hier	kan	vervolgens	kunst	op	worden	gezet.

Ophangmethodes
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Vaak	worden	er	in	musea	en	galerijen	gebruik	gemaakt	van	verplaatsbare	wanden.	
De	mogelijkheid	om	de	wanden	te	verplaatsen	zorgt	voor	een	flexibele	
tentoonstellingsruimte.	Door	het	verplaatsen	van	de	wanden	kan	de	
tentoonstelling	naar	wens	worden	ingericht.	Het	materiaal,	de	afwerking	en	het	
gewicht	van	dergelijk	wanden	verschilt	enorm.	Zo	zijn	er	bijvoorbeeld	wanden	die	
vrij	in	de	ruimte	staan	en	wanden	die	vanuit	een	vast	punt	uitschuiven.	

Bij	het	zoeken	naar	tussenwanden	is	niet	alleen	gekeken	naar	wanden	bedoeld	
voor	het	tonen	van	kunstwerken.	Door	het	zoekgebied	breder	te	nemen	kunnen	
oplossing	naar	voren	komen	die	nog	niet	in	de	kunstwereld	zijn	toegepast.	

Van	de	resultaten	is	een	collage	gemaakt.	Hierin	wordt	een	deel	van	de	gevonden	
producten	getoond.	De	rest	van	de	producten	samen	met	verdere	informatie	is	te	
vinden	in	de	bijlage	[I].	In	de	bijlage	wordt	een	drietal	criteria	beschreven.	Deze	
bestaat	uit	een	omschrijving	waarin	kort	wordt	uitgelegd	hoe	het	systeem	werkt.	
Hoe	het	systeem	stabiel	in	de	ruimte	staat	wordt	beschreven	onder	stabiliteit.	En	
tot	slot	het	verplaatsen	van	het	systeem	staat	beschreven	onder	mobiliteit.

Uitklappen

Uitklappen

Schuiven

OpbouwenLosstaand

Schuiven

Opvouwbaar Vastklemmen 
tussen plafond 
en vloer

Frame

Figuurnummers	van	links	naar	rechts:	49,	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	57.
De	bronnen	van	de	afbeeldingen	van	links	naar	rechts:	(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39). 

Tussenwanden
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Frame

Naast	wanden	kan	er	ook	gebruik	gemaakt	worden	van	panelen.	De	meeste	
paneelsystemen	werken	volgens	een	modulair	principe.	Dit	houd	in	dat	de	
onderdelen	aan	elkaar	bevestigt	kunnen	worden	om	een	nieuwe	geometrie	te	
vormen.	Een	modulair	systeem	neemt	op	deze	manier	minder	ruimte	in	tijdens	het	
opbergen.	Daarnaast	is	het	systeem	flexibeler	voor	het	inrichten	van	een	ruimte.	

Bij	het	zoeken	naar	panelen	is	niet	alleen	gekeken	naar	wanden	bedoeld	voor	het	
tonen	van	kunstwerken.	Door	het	zoekgebied	breder	te	nemen	kunnen	oplossing	
naar	voren	komen	die	nog	niet	in	de	kunstwereld	zijn	toegepast.	

Een	selectie	van	de	resultaten	wordt	in	een	collage	getoond.	De	rest	van	de	
resultaten	en	verdere	informatie	is	te	vinden	in	de	bijlage	[J]

Verschillende 
onderdelen Ophangen aan 

doek

Rooster

Uitklappen
Opbouwen

In elkaar 
schuiven

Figuurnummers	van	links	naar	rechts:	58,	59,	60,	61,	62,	63.
De	bronnen	van	de	afbeeldingen	van	links	naar	rechts:	(40) (41) (42) (43) (44) (45).

Panelen
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Bij	de	kunstwerken	dient	er	eventueel	achtergrond	informatie	beschikbaar	te	zijn.	
Meestal	gebeurd	dit	in	galerijen	middels	een	looplijst.	Hierbij	zijn	de	werken	in	de	
galerij	voorzien	van	nummers,	letters	of	namen	die	verwijzen	naar	een	sectie	in	de	
looplijst.	In	de	looplijst	kan	de	bezoeker	informatie	over	het	werk	vinden.	

Deze	oplossing	zorgt	ervoor	dat	er	geen	afleidende	informatie	borden	naast	de	
werken	te	vinden	zijn.	Ook	voorkomt	het	dat	andere	mensen	het	zicht	op	de	
informatie	belemmeren.	Daarnaast	kan	de	bezoeker	op	zijn	eigen	gemak	de	
informatie	tot	zich	nemen.	

In	musea	wordt	er	meestal	wel	gebruik	gemaakt	van	informatie	borden.	Om	het	
gebruik	van	informatie	borden	niet	bij	voorbaat	uit	te	uit	te	sluiten	zijn	een	aantal	
producten	bekeken.	In	bijlage	[K]	zijn	de	producten	te	vinden.	

Naast	de	eerdergenoemde	onderdelen	zijn	er	een	aantal	opvallende	producten	
gevonden	die	buiten	de	besproken	groepen	vallen.	De	producten	worden	in	bijlage	
[L]	kort	besproken.	Een	van	de	gevonden	resultaten	wordt	hieronder	besproken.

Tijdens	de	martkanalyse	kwam	een	producte	naar	voren	dat	gebruik	maakte	van	
zuignappen.	De	plaat	wordt	aan	een	oppervlak	bevestigd	doormiddel	van	
zuignappen.	Zuignappen	zouden	ook	gebruikt	kunnen	worden	om	kunst	op	te	
hangen.	Door	het	gebruik	van	zuignappen	kunnen	kunstwerken	opgehangen	
worden	zonder	de	ondergrond	te	beschadigen.	

Figuur 64: Plaat die word bevestigd met zuignappen. (46)

Zuignappen

Informatieborden

Overige producten
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Plan van Eisen
Uit	de	informatie	die	verkregen	is	in	de	analysefase	wordt	een	Plan	van	Eisen	
opgesteld.	Hierin	worden	een	aantal	belangrijke	eisen	in	beschreven.	Tijdens	de	
ontwerpfase	zullen	de	eisen	als	richtlijn	dienen.	Daarnaast	zal	het	eindontwerp	aan	
de	hand	van	het	Plan	van	Eisen	geëvalueerd	worden.	Naast	eisen	worden	er	ook	
een	aantal	wensen	genoemd.	Wensen	zullen	tijdens	het	ontwerpproces	minder	
belangrijk	worden	geacht	dan	de	eisen.	De	eisen	zullen	belangrijk	zijn	voor	het	
slagen	van	het	systeem.	De	wensen	zijn	een	optioneel.	Indien	mogelijk	zal	er	
geprobeerd	worden	om	de	wensen	in	het	ontwerp	te	verwerkt.

Conclusie analysefase
In	de	analysefase	is	duidelijk	geworden	wat	de	vraag	van	HeArtpool	precies	inhoud.	
De	stichting	en	de	locatie	waar	het	systeem	voor	ontworpen	wordt	is	bekeken.	

Daarnaast	is	er	gekeken	naar	de	doelgroepen	die	met	het	systeem	te	maken	
hebben.	Deze	doelgroepen	zijn	te	verdelen	in	drie	hoofdgroepen	die	elk	hun	eigen	
verwachting	hebben	van	het	systeem.	Het	publiek	zal	naar	de	galerij	komen	om	
kunst	te	bekijken.	De	ervaring	die	de	galerij	voor	het	publiek	schept	bepaald	of	
deze	groep	terug	zal	komen	of	de	galerij	aanraad	aan	bekende.	Hiervoor	zal	het	
systeem	een	uitnodigende	uitstraling	moeten	hebben.	De	kunstenaar	wil	zijn	
kunstwerken	tonen	aan	het	publiek.	Hiermee	hoopt	de	kunstenaar	meer	
bekendheid	te	verkrijgen	en	eventueel	de	kunstwerken	te	verkopen.	Voor	de	
kunstenaar	is	het	belangrijk	dat	het	ophangsysteem	de	kunstwerken	in	hun	waarde	
laten.	Om	het	systeem	geschrikt	te	maken	voor	de	HeArtGallery	is	het	belangrijk	
dat	de	HeArtGallery	commissie	met	het	systeem	om	kan	gaan.	De	commissie	zal	
het	systeem	moeten	opbouwen	en	afbreken.	Daarnaast	zal	de	kunst	aan	het	
systeem	bevestigd	moeten	worden.		

Om	een	goed	beeld	te	krijgen	van	de	het	ophangen	van	kunst	in	een	galerij	is	er	
gekeken	naar	bestaande	tentoonstellingsruimte.	In	de	beeldvorming	is	het	duidelijk	
geworden	wat	HeArtpool	ongeveer	verwacht.	Ook	is	er	een	beter	beeld	ontstaan	
over	het	ophangen	van	kunstwerken.	Daarnaast	is	er	gekeken	naar	het	gebruik	
van	kleur	voor	de	achtergrond	waar	tegen	de	kunstwerken	getoond	worden.	De	
selectie	aan	musea	laat	duidelijk	zien	dat	alleen	witte	wanden	weinig	voorkomt.	
Vaak	wordt	er	een	grote	verscheidenheid	aan	kleuren	gebruikt.	Deze	kleuren	zullen	
per	tentoonstelling	weer	veranderen.	Dit	betekend	dat	ook	voor	de	HeArtgallery	
het	gunstig	is	wanneer	er	een	systeem	komt	dat	hier	op	aangepast	kan	worden.	Het	
aanpassen	van	de	kleur	kan	bijvoorbeeld	door	overschilderen	of	door	het	wisselen	
van	onderdelen.	Echter	dient	de	mogelijkheid	om	witte	muren	te	gebruiken	altijd	te	
blijven	bestaan.

Met	een	marktonderzoek	is	gekeken	welke	producten	op	de	markt	aangeboden	
worden	die	voldoen	of	deels	voldoen	aan	de	vraag	van	HeArtpool.	Hierbij	is	ook	
gekeken	naar	producten	buiten	de	directe	markt	om	mogelijk	nieuwe	oplossingen	
te	vinden	voor	het	probleem.	Door	te	kijken	naar	de	huidige	producten	wordt	
duidelijk	wat	zou	kunnen	werken	in	de	HeArtGallery	en	wat	er	mist	in	het	huidige	
aanbod.	

Uit	de	analysefase	zijn	een	aantal	belangrijke	punten	te	halen	die	bepalend	zijn	
voor	het	slagen	van	het	systeem.	Deze	punten	worden	in	het	Plan	van	Eisen	
getoond.	Het	Plan	van	Eisen	zal	als	een	hulpmiddel	worden	gebruikt	tijdens	de	
ontwerpfase.	
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Eisen

-	 Platte	kunst	tot	2	meter	breed	en	1,2	meter	hoog	kan	getoond	worden	via		
	 het	systeem.

-	 De	kunstenaar	kan	zelf	zijn	werk	ophangen	via	het	systeem.

-	 De	galerijhouder	kan	een	kunstwerk	ophangen	via	het	systeem.

-	 Kunstwerken	kunnen	op	ooghoogte	getoond	met	behulp	van	het	systeem.

-	 Het	systeem	dient	informatie	bij	de	kunstwerken	te	kunnen	tonen.	
	 -	 Dit	kan	verschillen	van	een	naam	of	nummer	tot	een	verhaal.

-	 Het	systeem	is	op	te	zetten	door	twee	fysiek	gezonde	personen.
	 -	 Het	opzetten	kan	in	delen	gedaan	worden.

-	 Het	systeem	is	door	twee	fysiek	gezonde	personen	te	verplaatsen.
	 -	 Het	verplaatsen	kan	in	delen	gedaan	worden.

-	 	De	kunstwerken	dienen	niet	beschadigt	te	worden	door	het	systeem.

-	 Het	systeem	is	stabiel.
	 -	 Het	systeem	zal	niet	omvallen,	naar	beneden	vallen	of	uit	elkaar		
	 	 vallen	wanneer	er	iemand	met	een	hand	tegenaan	duwt.

-	 Het	opbouwen	van	het	systeem	voor	een	tentoonstelling	duurt	maximaal		
	 10	uur.
	 -	 Dit	is	zonder	het	ophangen	van	de	kunstwerken.

-	 Het	systeem	kan	verplaatst	worden	via	de	lift	van	de	HeArtGallery.
	 -	 De	lift	heeft	de	volgende	afmetingen:	
	 	 	 Breedte:		1,10	meter
	 	 	 lengte:	 	 1,40	meter
	 	 	 Hoogte	 	 2,20	meter
	 	 -	 het	verplaatsen	via	de	lift	kan	in	delen	gedaan	worden.

-	 Het	systeem	past	op	de	verdiepingen	van	de	HeArtGallery.
	 -	 De	verdiepingen	hebben	een	minimale	hoogte	van	2,70	meter.

Wensen

-	 Het	systeem	kan	op	andere	locaties	dan	de	HeArtGallery	gebruikt	worden.

-	 Verlichting	is	een	onderdeel	van	het	systeem.
	 -	 Het	verlichten	van	de	kunstwerken	zal	onderdeel	van	het	systeem		
	 	 zijn.	Hierbij	is	er	geen	extra	verlichting	van	buitenaf	nodig.
 
-	 De	achtergrond	waar	de	kunstwerken	tegen	getoond	worden	is	te	
	 veranderen	van	kleur.
	 -	 De	achtergrond	kan	veranderd	worden	naar	een	kleur	die	het			
	 	 kunstwerk	complementeert.	

-	 Het	systeem	kan	naast	platte	kunstwerken	ook	drie	dimensionale	
	 kunstwerken	tentoonstellen.
	 -	 het	systeem	kan	ook	(kleine)beelden	tentoonstellen.

-	 Het	systeem	is	geschrikt	om	kinderen	hun	tekeningen	aan	op	te	laten	
	 hangen.
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Ontwerpfase
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Inleiding ontwerpfase
Nu	er	bekend	is	wat	de	vraag	van	HeArtpool	inhoud	kan	er	gewerkt	worden	aan	het	
ontwikkelen	van	een	antwoord.	Met	de	informatie	die	verkregen	is	in	de	
analysefase	is	er	een	kader	gemaakt	voor	de	ontwerpfase.	Via	een	ontwerpproces	
zal	er	een	systeem	ontworpen	worden	voor	het	tentoonstellen	van	kunst	in	de	
HeArtgallery.	Tijdens	de	ontwerpfase	zal	het	opgestelde	Plan	van	Eisen	als	leidraad	
worden	gebruikt.	De	ontwerpfase	is	opgedeeld	in	een	aantal	verschillende	delen.	
Deze	delen	zijn:

Mogelijkheden
Hierin	worden	de	mogelijke	oplossingen		voor	een	aantal	belangrijke	onderdelen	
van	het	systeem	genoemd.	Deze	mogelijkheden	zijn	afgeleid	van	de	gevonden	
resultaten	in	de	analysefase	en	via	zijn	brainstormen	tot	stand	gekomen.	

Verdieping 
Een	drietal	oplossingen	die	onder	“Mogelijkheden”	genoemd	worden	zullen	in	
meer	detail	bekeken	worden.	De	oplossingen	kunnen	pas	gebruikt	of	afgekeurd	
worden	wanneer	er	meer	bekend	is	over	hoe	deze	precies	werken.	Hierbij	wordt	er	
verdiept	in	de	werking	van	magneten,	zuignappen	en	klittenband.	

Matrix 
Een	aantal	van	de	mogelijke	oplossingen	die	onder	het	stuk	“Mogelijkheden”	naar	
voren	zijn	gekomen	worden	met	elkaar	vergeleken.		De	mogelijkheden	voor	de	
werking	van	het	systeem	worden	in	de	vorm	van	een	matrix	met	elkaar	vergeleken.	
Er	zullen	twee	matrixen	gebruikt	worden.	Een	matrix	voor	het	werkingsprincipe	van	
het	systeem.	De	tweede	matrix	bevat	manieren	waarop	de	kunstwerken	aan	het	
systeem	bevestig	kunnen	worden.		

Ideeën 
Een	groot	aantal	uiteenlopende	ideeën	wordt	kort	omschreven.	Deze	ideeën	
zijn	het	resultaat	van	de	eerder	verkregen	antwoorden	en	brainstormen.	Hierbij	
worden	de	mogelijke	oplossingen	die	onder	het	stuk	“mogelijkheden”	beschreven	
staan	in	gedachten	gehouden.	Ook	wordt	de	uitkomst	van	de	matrixen	
meegenomen	in	de	ideegeneratie.	De	ideeën	zullen	vervolgens	gebruikt	worden	
voor	de	concepten.

Concepten 
Door	het	samenvoegen	van	de	ideeën	is	er	een	vijftal	concepten	ontstaan.	De	
concepten	zullen	elk	een	andere	insteek	hebben	voor	het	oplossen	van	het	
probleem.	

Conceptkeuze
De	pluspunten	en	minpunten	van	elk	concept	zullen	besproken	worden.	Hierbij	
worden	een	aantal	opmerkingen	genoemd	die	voor	een	specifiek	doelgroep	geldt.	
Aan	het	eind	van	de	conceptkeuze	zal	er	een	keuze	gemaakt	worden	over	welk	
concept	verder	uitgewerkt	zal	worden.

Optimaliseren 
Het	concept	wordt	opgedeeld	in	een	aantal	deelproblemen.	Voor	het	oplossen	van	
de		deelproblemen	wordt	en	nieuw	ontwerpproces	gestart.	Hierbij	wordt	het	
totaalbeeld	van	het	systeem	en	de	HeArtgallery	in	gedachten	gehouden.	Per	
deelprobleem	zal	er	een	keuze	gemaakt	worden	voor	de	beste	oplossing.	

Eindontwerp 
Het	eindontwerp	wordt	besproken	aan	de	hand	van	een	Solidworks	model.	Hierbij	
zal	kort	uitgelegd	worden	hoe	de	onderdelen	geproduceerd	worden.	Daarnaast	zal	
er	een	grove	schattingen	van	de	kosten	worden	gemaakt.	Verder	zal	via	een	
stappenplan	uitgelegd	worden	hoe	het	systeem	opgebouwd	wordt	en	hoe	de	
kunstwerken	opgehangen	kan	worden.
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Mogelijkheden
De	eerste	stap	in	het	idee	proces	is	het	in	kaart	brengen	van	de	mogelijkheden.	
Hierbij	zal	er	gekeken	worden	naar	een	aantal	verschillende	onderdelen.	
Verplaatsbaarheid	omschrijft	hoe	het	systeem	te	verplaatsen	is.	Vastzetten	in	de	
ruimte	behandeld	de	manier	waarop	het	systeem	stabiel	wordt	neergezet	op	de	
locatie.	Voorkomen	van	beweging	bekijkt	naar	de	manieren	waarop	voorkomen	kan	
worden	dat	het	systeem	beweegt	tijdens	het	tentoonstellen.	Onder	
achtergrondkleur	veranderen	zullen	mogelijke	oplossingen	voor	het	veranderen	
van	de	achtergrondkleur	genoemd	worden.	Opbouwen	van	het	systeem	kijkt	naar	
manieren	waarop	het	systeem	opgebouwd	kan	worden.	Bevestigen	werk	
behandeld	het	bevestigen	van	kunstwerken	aan	het	systeem.	Bij	vastzetten	platen		
wordt	er	gekeken	naar	manieren	waarop	een	plaat	in	het	systeem	vastgezet	zou	
kunnen	worden.	Uitlijnen	werk	kijkt	naar	mogelijk	oplossingen	voor	het	uitlijnen	
van	de	kunstwerken.	Tot	slot	wordt	er	onder	verlichting	gekeken	naar	manieren	
waarop	de	kunstwerken	verlicht	kunnen	worden.	De	genoemde	oplossingen	
kunnen	vervolgens	gebruikt	worden	als	inspiratie	voor	ideeën.	

Verplaatsbaarheid
	 -	 Systeem	verplaatsen	in	delen.
	 	 	 >		Opbouwen	op	de	gewenste	locatie.
	 -	 Mobiel	systeem.
	 	 	 >	 Gebruik	van	wielen.
	 -	 Schuiven.
	 	 	 >	 Systeem	schuift	over	een	rails.
	 	 	 >	 Het	systeem	heeft	een	gladde	onderkant	zodat		
	 	 	 	 het	over	de	vloer	kan	schuiven.
	 -	 Tillen	van	het	systeem.
	 	 	 >	 Systeem	dat	naar	een	andere	locatie	getild	kan		
	 	 	 	 worden.

Vastzetten in de ruimte
	 -	 Vastzetten	aan	een	rails.	
	 	 	 >	 Rails	is	aan	het	plafond	bevestigd.	
	 	 	 >	 Rails	is	aan	de	vloer	bevestigd.	
	 -	 Het	systeem	staat	stabiel	in	de	ruimte.
	 	 	 >	 Het	systeem	staat	zelfstandig	of	met	hulp	op	de		
	 	 	 	 locatie.
	 -	 Het	systeem	vastklemmen	tussen	het	plafond	en	de	vloer.
	 -	 Het	systeem	bevestigen	aan	ophangpunten

Voorkomen van beweging
	 -	 Voorkomen	van	bewegend	door	weerstand.
	 	 	 >	 Het	draaien	van	de	wielen	wordt	door	een	rem		
	 	 	 	 tegengehouden.
	 	 	 >	 Ruw	oppervlak	voorkomt	dat	het	systeem	gaat		
	 	 	 	 schuiven.	
	 	 	 >	 Het	gewicht	voorkomt	dat	het	systeem	gaat			
	 	 	 	 schuiven.
	 -	 Verkomen	van	beweging	door	blokkeren.
	 	 	 >	 Geometrie	op	de	vloer	waarin	het	systeem	in		
	 	 	 	 wordt	vastgezet.
	 	 	 >	 Blokje	tussen	de	rails	dat	voorkomt	dat	het		 	
	 	 	 	 systeem	over	de	rails	beweegt.	
	 	 	 >	 Het	systeem	vastmaken	aan	de	omgeving.
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Achtergrond van kleur veranderen
	 -	 Oplichtende	van	de	achtergrond	via	verschillende	kleuren	
	 	 achtergrondlicht.
	 	 >	 Licht	in	de	achtergrond	verwerken.	
	 -	 Verven	van	de	wand.	
	 	 >	 De	achtergrond	van	wasbaar	materiaal	voorzien	
	 	 	 waardoor	verf	van	het	oppervlak	gewassen	kan	worden.
	 -	 Belichten	van	het	systeem	met	wisselende	kleuren	verlichting.
	 -	 Iets	over	de	achtergrond	spannen.	
	 	 >	 Bijvoorbeeld	een	doek	over	het	achtergrondvlak	
	 	 	 spannen.
	 -	 Verwisselbare	achtergrond	met	alternatieve	kleuren.
	 	 >	 Bijvoorbeeld	een	aantal	veerschillende	platen	die	
	 	 	 verwisseld	kunnen	worden.
	 -	 Een	display	als	achtergrond	gebruiken	met	de	mogelijkheid	om		
	 	 de	kunstenaar	zijn	eigen	patroon	of	kleur	uit	te	laten	kiezen.
	 -	 Het	gebruik	van	een	beamer	die	een	patroon	of	kleur	op	de	
	 	 achtergrond	projecteert.

Opbouwen systeem
	 -	 Systeem	opbouwen	met	onderdelen	die	in	elkaar	vast	klikken.	
	 	 >	 Opbouwen	van	het	systeem	uit	losse	variërende	
	 	 	 elementen.
	 	 >	 Wanden	die	op	zichzelf	staan	aan	elkaar	vastmaken.
	 -	 Een	systeem	dat	uit	te	klappen	is.
	 	 >	 Meerdere	stukken	die	uitgeklapt	kunnen	worden..
    

Bevestigen werk
	 -	 Vastschroeven	of	vastspijkeren	van	de	kunstwerken	aan	het	
	 	 systeem.
	 -	 Vastklemmen	van	de	kunstwerken	aan	het	systeem
	 	 	 >	 Vastklemmen	met	behulp	van	klemmen.
		 	 	 >	 Vastklemmen	met	behulp	van	de	geometrie	van		
	 	 	 	 het	systeem.
	 	 	 >	 Bout	en	moer	verbinding	gebruiken	om	de		 	
	 	 	 	 werken	vast	te	klemmen.
	 -	 Ondersteunen	van	de	kunstwerken.
	 	 	 >	 Haak	waaraan	het	kunstwerk	opgehangen	kan		
	 	 	 	 worden.
	 	 	 >	 Ondergrond	waarop	het	kunstwerk	kan		 	
	 	 	 	 steunen.
	 -	 Bevestigen	met	behulp	van	magneten.
	 -	 Bevestigen	met	behulp	van	zuignappen.
	 -	 De	kunstwerken	vasthechten	aan	het	systeem.
	 	 >	 Bijvoorbeeld	met	behulp	van	lijm	of	klittenband.

Vastzetten platen
	 -	 Vastschroeven	of	vastspijkeren	van	de	plaat	aan	het	systeem
	 -	 Vastklemmen	van	de	plaat	in	het	systeem.
	 	 	 >	 Klemmen	gebruiken	om	de	plaat	aan	het	
	 	 	 	 systeem	vast	te	klemmen	 	 	
	 	 	 >	 De	plaat	vast	klemmen	door	geometrie.
	 	 	 >	 Bout	en	moer	verbinding	gebruiken	om	de		 	
	 	 	 	 plaat	vast	te	klemmen.
	 -	 Ondersteunen	van	de	plaat
	 	 	 >	 Haak	gebruiken	om	de	plaat	aan	op	te	hangen.
	 	 	 >	 Ondergrond	waarop	de	plaat	rust.	
	 -	 Vastzetten	met	behulp	van	magneten.
	 -	 Vastzetten	met	behulp	van	magneten.
	 -	 Vasthechten	van	de	plaat	aan	het	systeem.
	 	 >	 Bijvoorbeeld	met	behulp	van	lijm	of	klittenband.
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Bij	het	bevestigen	worden	een	aantal	opties	aangestipt.	Van	de	genoemde	
ophangmethodes	wordt	het	merendeel	al	toegepast	voor	het	ophangen	van	
kunstwerken.	Daarnaast	worden	er	een	aantal	andere	mogelijke	oplossingen	
genoemd.	Deze	oplossingen	dienen	verder	bestudeerd	te	worden	voordat	ze	
gebruikt	kunnen	worden	in	ontwerpen	voor	de	HeArtgallery.	

Het	gebruik	van	lijm	valt	hierbij	direct	af	aangezien	dit	niet	een	losneembare	
verbinding	is.	De	kunstwerken	moeten	na	een	bepaalde	periode	weer	van	de	wand	
gehaald	te	worden.	Dit	zorgt	ervoor	dat	lijm	niet	een	geschrikte	oplossing	is.	

Magneten,	zuignappen	en	klittenband	zijn	wel	losneembare	verbindingen.	
Omdat	magneten,	zuignappen	en	klittenband	nog	niet	op	een	grote	schaal	
gebruikt	worden	voor	het	ophangen	van	kunstwerken	zullen	deze	oplossingen	
verder	worden	toegelicht.	Door	meer	informatie	over	de	genoemde	oplossingen	
erbij	te	betrekken	kan	gekeken	worden	of	de	oplossingen	daadwerkelijk	gebruikt	
kunnen	worden	in	het	systeem.	

Verdieping

Uitlijnen werk
	 -	 Aanwijzingen	op	het	systeem	weergeven	voor	het	uitlijnen	van	de		
	 	 kunstwerken.	
	 -	 Hulpstuk	gebruiken	voor	het	uitlijken	van	de	kunstwerken.
	 	 	 >	 Een	onderdeel	gebruiken	dat	is	vast	te	klikken		
	 	 	 	 op	het	systeem	en	het	uitlijnen	van	
	 	 	 	 kunstwerken	makkelijker	maakt.	

Verlichting
	 -	 Loss	verlichting.
	 	 	 >	 Mogelijkheid	om	verlichting	aan	de	bovenkant		
	 	 	 	 van	het	systeem	te	koppelen.
	 	 	 >	 Stopcontact	gebruiken	waardoor	het	
	 	 	 	 mogelijkheid	is	om	externe	verlichting	te	
	 	 	 	 gebruiken.
	 -	 Ingebouwd	verlichting.
	 	 	 >	 De	kunstwerken	verlichten	vanaf	de	zijkant.	
	 	 	 >	 De	kunstwerken	verlichten	vanaf	de	onderkant.
	 	 	 >	 De	kunstwerken	verlichten	vanaf	de	bovenkant.

Zoals	bij	de	mogelijkheden	al	genoemd	wordt	kunnen	magneten,	zuignappen	en	
klittenband	mogelijk	gebruikt	worden	voor	het	bevestigen	van	de	kunstwerken	aan	
het	systeem.	Voordat	er	gekeken	kan	worden	naar	het	verwerken	van	magneten,	
zuignappen	of	klittenband	in	de	ideeën	voor	de	HeArtgallery	zal	er	eerst	meer	
onderzoek	gedaan	moeten	worden.	Pas	wanneer	er	meer	bekend	is	over	de	
werking	van	de	drie	oplossingen	kan	er	gekeken	worden	of	deze	inderdaad	
geschrikt	zijn	voor	de	galerij	en	op	welke	manier	ze	toegepast	zouden	kunnen	
worden.	Door	het	inlezen	in	de	onderwerpen	wordt	er	duidelijk	wat	de	pluspunten	
en	minpunten	van	de	oplossingen	zijn	en	waar	op	gelet	dient	te	worden	tijdens	het	
ontwerpen

De	drie	onderwerpen	zullen	elk	apart	besproken	worden.	Hierbij	wordt	de	werking	
en	de	pluspunten	en	minpunten.	Ook	er	wordt	er	gekeken	naar	een	manier	waarop	
de	oplossing	gebruikt	kan	worden	in	het	systeem.
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Magneten

Gaten	boren	is	een	gemakkelijke	oplossing	voor	een	systeem	waarbij	het	tentoon	
te	stellen	werk	varieert	in	afmetingen.	Het	nadeel	aan	boren	is	dat	het	schade	
toebrengt	aan	het	materiaal	waarin	geboord	wordt.	Magneten	kunnen	een	
alternatief	bieden	voor	het	ophangen	met	behulp	van	schroeven.

Met	behulp	van	magneten	kan	het	werk	ongeacht	formaat	eenvoudig	opgehangen	
worden.	Door	het	gebruik	van	magneten	wordt	de	systeem	niet	bij	elke	
tentoonstelling	beschadigt.	Ook	is	het	uitlijnen	eenvoudiger	dan	gaten	te	boren	op	
een	gelijke	hoogte.	Werk	uitlijnen	met	behulp	van	magneten	is	snel	aan	te	passen	
door	het	werk	omhoog	of	omlaag	te	schuiven.

De	volgende	bronnen	zijn	geraadpleegd	voor	de	verdieping	in	magneten:	[25]	[26]	
[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]	[33].

Magneten	kunnen	bepaalde	metalen	en	elkaar	aantrekken.	Er	zijn	twee	
verschillende	soorten	magneten,	namelijk	permanente	magneten	en	
elektromagneten.	Een	permanente	magneet	is	een	magneet	waarbij	het	
magnetisch	veld	altijd	aanwezig	is.	Een	elektromagneet	is	een	magneet	waarbij	het	
magnetisch	veld	alleen	aanwezig	is	als	de	magneet	onder	elektrisch	geladen	is.	De	
metalen	die	aangetrokken	worden	door	magneten	kunnen	paramagnetisch	of	
ferromagnetisch	zijn.	Paramagnetische	metalen	worden	alleen	magnetisch	
wanneer	ze	in	een	magnetisch	veld	komen.	Ferromagnetische	metalen	hebben	ook	
buiten	een	magnetisch	veld	magnetische	eigenschappen.

Zowel	permanente	magneten	als	wel	elektromagneten	kunnen	gewichten	van	
meer	dan	100	kilogram	aantrekken.	Dit	maakt	magneten	geschrikt	om	een	groot	
scala	aan	kunstwerken	aan	op	te	hangen.	

Paramagnetische	metalen	hebben	een	zwakke	aantrekkingskracht	bij	een	
magnetisch	veld	en	zijn	hierdoor	niet	in	staat	om	grote	gewichten	te	dragen.	
Ferromagnetische	metalen	hebben	wel	een	grote	aantrekkingskracht	en	zijn	dus	in	
staat	om	grote	gewichten	te	dragen.	Hierdoor	is	het	mogelijk	om	gebruik	te	maken	
van	ferromagnetisch	metaal.	

Aangezien	het	om	zware	kunstwerken	kan	gaan	moeten	de	magneten	veel	kracht		
leveren.	De	kracht	die	nodig	is	om	de	magneten	van	een	oppervlak	te	schrijden	
is	evenveel	als	de	trekkingskracht	van	de	magneet.	Magneten	met	een	hoge	
trekkracht	zijn	hierdoor	lastig	met	de	hand	te	verwijderen.	Door	de	magneet	van	
het	oppervlak	af	te	schuiven	kan	gaat	het	verwijderen	van	de	magneet	een	stuk	
gemakkelijker.	Bij	elektromagneten	gaat	dit	makelijker	is	het	verwijderen	van	de	
magneet	geen	probleem.	Door	de	stroom	van	de	magneet	af	te	halen	verdwijnt	het	
magnetisch	veld	en	kan	het	kunstwerk	van	de	systeem	gehaald	worden.	Een	nadeel	
van	elektromagneten	is	dat	de	magneet	elektriciteit	verbruikt.	Indien	de	
elektriciteit	weg	is	zal	het	magnetisch	veld	verdwijnen	en	kan	het	kunstwerk	vallen.

De	afmetingen	van	een	ronde	permanente	magneet	die	20	kilogram	trekkracht	
heeft	is	ongeveer	een	centimeter	hoog	en	heeft	een	diameter	van	drie	centimeter.	
[34]	

Figuur 65: Afmetingen van een permanente magneet die 20 kilogram
trekkracht heeft.. (47)



38

De	afmetingen	van	een	elektromagneet	die	18	kilogram	trekkracht	heeft	is	
ongeveer	2,2	centimeter	hoog	en	heeft	een	diameter	van	drie	centimeter.	[35]	

Hiernaast	is	het	mogelijk	om	flexibele	magnetische	strips	te	gebruiken.	Het	gebruik	
van	flexibele	magnetische	strips	kan	een	gemakkelijk	oplossing	zijn	om	de	
kunstwerken	op	te	hangen.	Deze	strips	kunnen	tot	24	kilogram	dragen	per	negen	
meter	lengte.	[36]	

Figuur 66: Een elektromagneet. (48)

Figuur 67: Een magneetstrip. (49)

Aangezien	de	elektromagneet	elektriciteit	verbruikt	om	te	functioneren	is	het	
handig	om	te	kijken	hoeveel	dit	de	galerij	zal	gaan	kosten.	Een	elektromagneet	die	
18	kilogram	trekkracht	heeft	verbruikt	0,17	ampère	bij	24	volt.	Dit	staat	gelijk	aan	
0.00408	kilowattuur.	In	Nederland	is	de	prijs	per	kilowattuur	ongeveer	€0,185.	De	
magneet	dient	gedurende	de	gehele	tentoonstelling	aan	te	staan.	Dit	resulteert	in	
een	kostenpost	van	€0,018	per	dag	per	magneet.

Indien	de	magneet	op	het	stroomnet	is	aangesloten	zal	een	stroomstoring	een	
probleem	opleveren.	Wanneer	de	stroom	uitvalt	zal	het	magnetisch	veld	
verdwijnen	en	valt	het	kunstwerk	van	de	wand.	Dit	kan	voorkomen	worden	door	
batterijen	of	een	accu	te	gebruiken.	Indien	een	batterij	wordt	gebruik	zal	deze	
vervangen	moeten	kunnen	worden.

Naast	vaste	magneten	bestaat	er	magnetische	verf.	Dit	is	verf	waar	
ferromagnetische	metaal	in	is	verwerkt	[37]	[38]	[39].	Hiermee	kunnen,	met	behulp	
van	een	magneet,	lichte	werken	opgehangen	worden.	De	magnetische	verf	is	niet	
sterk	genoeg	om	meer	dan	een	aantal	A4’tjes	op	te	hangen.	Het	gebruik	van	
magnetische	verf	voor	het	ophangen	van	kunstwerken	aan	het	systeem	is	hierdoor	
geen	oplossing.	Wel	zou	de	magnetische	verf	een	gebruikt		kunnen	worden	voor	
het	kindergedeelte	van	de	HeArtgallery.	Kinderen	kunnen	met	behulp	van	een	
magneet	hun	tekeningen	ophangen.	

	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39].
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Een	alternatief	voor	het	ophangen	van	de	kunstwerken	is	het	gebruik	van	
zuignappen.	Zuignappen	kunnen	op	elke	gewenste	plaats	op	een	oppervlak	
vastgezet	worden.	Dit	maakt	het	gebruik	van	zuignappen	een	flexibel	systeem.	

Zuignappen	zuigen	zich	vast	aan	een	oppervlakte	door	een	vacuüm	te	creëren	
tussen	de	zuignap	en	het	oppervlak	[40]	[41]	[42]	[43]	[44].	Verschil	in	luchtdruk	
tussen	de	ruimte	onder	de	zuignap	en	de	buitenlucht	zorgt	ervoor	dat	de	zuignap	
vast	zit.	Het	materiaal	waarvan	het	oppervlak	gemaakt	is	beïnvloed	de	werking.	
Zo	werkt	een	niet	ruwe	en	niet	poreuze	ondergrond	het	best.	In	deze	situaties	kan	
er	geen	lucht	tussen	de	zuignap	en	het	oppervlak	komen	na	het	vacuüm	trekken.	
Als	ondergrond	kan	bijvoorbeeld	glas	of	staal	gebruikt	worden.	Indien	het	juiste	
materiaal	gebruikt	wordt	zal	het	vacuüm	tussen	de	zuignap	en	het	oppervlak	niet	
verbroken	worden.	

Het	gewicht	wat	aan	een	zuignap	gehangen	kan	worden	is	afhankelijk	van	de	
grootte	van	het	oppervlak	tussen	de	zuignap	en	de	ondergrond.	Bij	een	groter	
oppervlak	kan	er	meer	kracht	op	de	zuignap	gezet	worden	voordat	het	vacuüm	
verbroken	wordt.	Er	zijn	zuignappen	op	de	markt	die	meer	dan	200	kilogram	aan	
trekkracht	in	de	horizontal	richting	aan	kunnen	[45]	[46].	In	de	verticale	richting	zou	
de	maximale	kracht	in	deze	situatie	ongeveer	100	kilogram	zijn.

Een	voorbeeld	van	het	gebruik	van	zuignappen	die	veel	gewicht	aankunnen	zijn	
de	handvaten	die	in	badkamers	geplaatst	kunnen	worden.	Deze	handvaten	zijn	
ontworpen	om	minder	validen	steun	te	bieden.	Deze	handvaten	moeten	de	kracht	
van	een	persoon	in	elke	richting	aan	kunnen.	Bij	het	gebruik	van	zuignappen	in	het	
ophangsysteem	zullen	de	zuignappen	aan	de	werken	bevestigt	worden	om	
vervolgens	samen	met	het	werk	aan	de	wand	vast	te	zetten.	Een	andere	
mogelijkheid	is	een	haak	aan	de	zuignap	bevestigen	waaraan	het	werk	op	
gehangen	kan	worden.	

Zuignappen

Een	zuignap	die	17	kilogram	in	de	verticale	richting	trekkracht	aankan	heeft	
ongeveer	een	diameter	van	14	centimeter	[45]	[46].

Figuur 68: Selectie zuignappen. (50)

[40]	[41]	[42]	[43]	[44]	[45]	[46].
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Een	alternatief	voor	het	ophangen	met	behulp	van	spijkers	en	schroeven	kan	
klittenband	zijn.	Klittenband	is	een	bevestigingsmethode	die	gebruikt	maakt	van	
kleine	haken	en	lussen	die	in	elkaar	vast	grijpen	[47]	[48].	Hierbij	is	een	
oppervlakte	voorzien	van	kleine	haken	en	het	andere	oppervlakte	van	kleine	
lussen.	De	verbinding	tussen	de	haken	en	lussen	is	vervolgens	weer	los	te	krijgen	
door	beide	oppervlaktes	uit	elkaar	te	trekken.	

Een	voordeel	van	een	systeem	met	klittenband	is	dat	de	werken	flexibel	geplaatst	
kunnen	worden	waar	het	gewenst	is.	Van	een	afstand	zal	een	oppervlakte	met	
klittenband	eruit	zien	alsof	het	bedekt	is	met		een	ruwe	stof.	Het	oppervlak	met	
klittenband	oogt	minder	strak	dan	een	houten	of	metalen	oppervlak.		

Figuur 69: Klittenband textuur. (51)

Een	zeer	bekend	merk	dat	klittenband	produceert	is	Velcro.	Velcro	levert	
klittenband	dat	zeven	kilogram	kan	dragen	bij	een	strip	van	tien	centimeter	bij	tien	
centimeter	[49].

[47]	[48]	[49]	[50]

Klittenband

Matrix
Een	aantal	opties	die	aangestipt	worden	in	het	stuk	“Mogelijkheden”	worden	met	
elkaar	vergeleken.	Hierbij	zijn	er	twee	verschillende	onderdelen	bekeken.	Er	is	
gekeken	naar	de	werking	van	het	systeem	en	naar	de	manier	waarop	de
	kunstwerken	opgehangen	kunnen	worden.	Aan	de	hand	van	een	matrix	zijn	de	
opties	met	elkaar	vergeleken.	De	eerste	matrix	behandeld	de	werking	van	het	
systeem.	In	de	tweede	matrix	worden	de	ophangmethodes	vergeleken.	Aan	de	
hand	van	een	aantal	criteria	worden	de	opties	beoordeeld.	Hoe	hoger	de	optie	
scoort	hoe	beter	deze	geschrikt	is	om	toe	te	passen	in	het	systeem	voor	de	
HeArtgallery.		Eerst	worden	de	opties	onder	elkaar	gezet.	Vervolgens	worden	ze	in	
de	matrix	beoordeeld.	

Werkingen systeem

Om	te	kijken	wat	de	beste	manier	is	waarop	het	systeem	zou	kunnen	functioneren	
zijn	er	een	aantal	opties	vergeleken.	Hierbij	is	er	gekeken	of	de	optie	geschrikt	is	
voor	de	HeArtgallery.	De	opties	zijn	eerst	onder	elkaar	gezet.	Vervolgens	zijn	ze	
deze	met	behulp	van	een	matrix	beoordeelt.	In	de	matrix	is	gekeken	naar	een	
aantal	verschillende	punten.
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Uitklappen (Plafond)
Systeem	dat	vanuit	het	plafond	uit	te	klappen	is.

Uitklappen (Vast punt zijkant)
Systeem	dat	vanuit	een	vast	puntaan	zijkant	uit	te	klappen	is.

Uitklappen (Onderkant)
Systeem	dat	vanuit	de	onderkant	uit	te	klappen	is.

Uitklappen (Zijkanten)
Systeem	dat	naar	de	zijkanten	uit	te	klappen	is.

Figuur 70.

Figuur 71.

Figuur 72.

Figuur 73.
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Modulair systeem (Lengte)
Systeem	dat	gebruik	maakt	van	platen	die	in	de	lengte	aan	elkaar	worden	
gekoppeld.	

Modulair systeem (Lengte en hoogte)
Systeem	dat	gebruik	maakt	van	platen	die	in	de	lengte	en	hoogte	aan	elkaar	
worden	gekoppeld.	

Rails (Vloer)
Systeem	dat	werkt	middels	een	rails	in	de	vloer.

Rails (Plafond)
Systeem	dat	werkt	middels	een	rails	aan	het	plafond.

Figuur 74.

Figuur 75.

Figuur 76.

Figuur 77.
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Verstelbaar frame
Systeem	dat	gebruik	maakt	van	een	verstelbaar	frame.

Matrix: Werking systeem

De	matrix	is	ingedeeld	in	een	aantal	punten	waar	de	oplossing	op	beoordeeld	
wordt.	Deze	punten	zullen	beantwoord	worden	met	+	of	-.	Wanneer	de	oplossing	
goed	scoort	op	een	punt	zal	er	een	+	worden	toegekend.		Er	zal	meer	+	worden	
gegeven	naarmate	de	oplossing	beter	presteert	op	het	onderdeel.	Indien	de	
oplossing	matig	scoort	op	een	punt	zal	er	een	-	worden	toegekend.	In	de	laatste	
kolom	wordt	het	aantal	+	en	-	opgeteld.	Hoe	meer	+	een	oplossing	als	totaal	heeft,	
hoe	beter	deze	geschrikt	is	om	toe	te	passen	voor	de	galerij.

Verplaatsbaarheid:	De	mate	waarin	het	gehele	systeem	te	verplaatsen	is.
Opruimbaarheid:	Hier	wordt	de	opslagruimte	die	de	onderdelen	innemen	mee	bedoeld.	
Opbouwtijd:	Hoe	lang	het	duurt	om	het	gehele	systeem	op	te	bouwen.
In te richten:	De	mate	waarin	het	systeem	flexibel	gebruikt	kan	worden	om	de	ruimte	op	verschillende	manieren	in		te	richten.
Gebruiksgemak:	hoe	gemakkelijk	het	systeem	is	om	te	gebruiken.

Werkingen Verplaatsbaarheid Opruimbaar Opbouwtijd In te richten Gebruiksgemak Totaal 
Uitklappen (Plafond) - + +++ - +++ +++++ 
Uitklappen 
(Onderkant) 

++ ++ ++ ++ + +++++
++++ 

Uitklappen ( Vast punt 
zijkant) 

- + +++ - +++ +++++ 

Uitklappen (Zijkanten) ++ ++ ++ ++ + +++++
++++ 

Rails(Plafond) + + ++ + ++ +++++
++ 

Rails (Vloer) + + ++ + ++ +++++
++ 

Modulair systeem 
(Lengte) 

+++ +++ + +++ - +++++
++++ 

Modulair systeem 
(Lengte en hoogte) 

+++ +++ + +++ - +++++
++++ 

Verstelbaar frame +++ +++ - +++ -- +++++
+ 

 
 
 
 
Verplaatsbaarheid: De mate waarin het gehele systeem te verplaatsen is. 
Opruimbaarheid: Hier bij word de ruimte die de onderdelen innemen in de opslag bedoeld.  
Opbouwtijd: Hoe lang het duurt om het gehele systeem op te bouwen. 
In te richten: De mate waarin het systeem flexibel gebruikt kan worden om de ruimte op verschillende manieren in 
te richten. 
Gebruiksgemak: hoe gemakkelijk het systeem is om te gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
Bevestiging Platte 

kunst 
3D 
kunst 

Gebruiksgemak Flexibiliteit 
plaats 

Herbruikbaar Zichtbaar Uitstraling Totaal 

Spijker/Schroef + -+ - + - + + ++ 
Klem (Breedte) + -+ + - + - -+ + 
Klem (Lengte en 
hoogte) 

+ -+ + - + - -+ ++ 

Dragen -+ + ++ - + - -+ ++ 
Magneten + -+ ++ + + + + +++++++ 
Zuignappen + -+ ++ + + + + +++++++ 
Haak + -+ ++ - + + + ++++++ 
klittenband + -+ ++ + + + - +++++ 
 
 
Platte kunst: Mate waarin het tentoonstellen van platte kunst ondersteun word. 
3D kunst: Mate waarin het tentoonstellen van 3D kunst , zoals beelden, ondersteun word. 
Gebruiksgemak: Hoe gemakkelijke het is om een werk op te hangen.  
Flexibiliteit plaats: de mate waarmee er bepaald kan worden waar het werk komt te hangen. 
Herbruikbaarheid: Of de bevestigingmethode herbruikbaar is.  
Zichtbaarheid: Of de ophangmethode zichtbaar is voor het publiek. 
Uitstraling:  De mate waarmee de ophangmethode aansluit bij een stijlvolle uitstraling.  

Figuur 78.
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Om	te	kijken	welke	ophangmethode	het	meeste	geschrikt	is	voor	het	ophangen	van	
kunstwerken	in	de	HeArtgallery	zijn	een	aantal	mogelijke	opties	vergeleken.	Eerst	
zijn	de	methodes	onder	elkaar	gezet.	Vervolgens	zijn	de	methodes	aan	de	hand	van	
een	matrix	beoordeeld.	Hierbij	is	er	gekeken	hoe	de	ophangmethode	presteert	op	
een	aantal	verschillende	punten.	In	de	tekeningen	wordt	het	kunstwerk	met	rood	
aangegeven.

Bevestigen kunstwerk

Figuur	79:	Schroef/spijker Figuur	80:	Klemmen	(breedte)

Figuur	81:	Klemmen	(lengte/hoogte) Figuur	82:	Dragen

Figuur	82:	Magneten Figuur	83:	Zuignappen

Figuur	84:	Klittenband Figuur	85:	Haak
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Platte kunst:	Mate	waarin	het	tentoonstellen	van	platte	kunst	ondersteun	wordt.
3D kunst:	Mate	waarin	het	tentoonstellen	van	drie	dimensional	kunst	,	zoals	beelden,	ondersteun	wordt.
Gebruiksgemak:	Hoe	gemakkelijke	het	is	om	een	werk	op	te	hangen.	
Flexibiliteit plaats:	De	mate	waarmee	er	bepaald	kan	worden	waar	het	werk	komt	te	hangen.
Herbruikbaarheid:	Of	de	bevestigingmethode	herbruikbaar	is.	
Zichtbaarheid: Of	de	ophangmethode	zichtbaar	is	voor	het	publiek.
Uitstraling:	De	mate	waarmee	de	ophangmethode	aansluit	bij	een	stijlvolle	uitstraling.	

De	matrix	is	ingedeeld	in	een	aantal	punten	waar	de	oplossing	op	beoordeeld	
wordt.	Deze	punten	zullen	beantwoord	worden	met	+	of	-.	Wanneer	de	oplossing	
goed	scoort	op	een	punt	zal	er	een	+	worden	toegekend.		Er	zal	meer	+	worden	
gegeven	naarmate	de	oplossing	beter	presteert	op	het	onderdeel.	Indien	de	
oplossing	matig	scoort	op	een	punt	zal	er	een	-	worden	toegekend.	In	de	laatste	
kolom	wordt	het	aantal	+	en	-	opgeteld.	Hoe	meer	+	een	oplossing	als	totaal	heeft,	
hoe	beter	deze	geschrikt	is	om	toe	te	passen	voor	de	galerij.

Matrix: Bevestigen kunstwerk

Werkingen Verplaatsbaarheid Opruimbaar Opbouwtijd In te richten Gebruiksgemak Totaal 
Uitklappen (Plafond) - + +++ - +++ +++++ 
Uitklappen 
(Onderkant) 

++ ++ ++ ++ + +++++
++++ 

Uitklappen ( Vast punt 
zijkant) 

- + +++ - +++ +++++ 

Uitklappen (Zijkanten) ++ ++ ++ ++ + +++++
++++ 

Rails(Plafond) + + ++ + ++ +++++
++ 

Rails (Vloer) + + ++ + ++ +++++
++ 

Modulair systeem 
(Lengte) 

+++ +++ + +++ - +++++
++++ 

Modulair systeem 
(Lengte en hoogte) 

+++ +++ + +++ - +++++
++++ 

Verstelbaar frame +++ +++ - +++ -- +++++
+ 

 
 
 
 
Verplaatsbaarheid: De mate waarin het gehele systeem te verplaatsen is. 
Opruimbaarheid: Hier bij word de ruimte die de onderdelen innemen in de opslag bedoeld.  
Opbouwtijd: Hoe lang het duurt om het gehele systeem op te bouwen. 
In te richten: De mate waarin het systeem flexibel gebruikt kan worden om de ruimte op verschillende manieren in 
te richten. 
Gebruiksgemak: hoe gemakkelijk het systeem is om te gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
Bevestiging Platte 

kunst 
3D 
kunst 

Gebruiksgemak Flexibiliteit 
plaats 

Herbruikbaar Zichtbaar Uitstraling Totaal 

Spijker/Schroef + -+ - + - + + ++ 
Klem (Breedte) + -+ + - + - -+ + 
Klem (Lengte en 
hoogte) 

+ -+ + - + - -+ ++ 

Dragen -+ + ++ - + - -+ ++ 
Magneten + -+ ++ + + + + +++++++ 
Zuignappen + -+ ++ + + + + +++++++ 
Haak + -+ ++ - + + + ++++++ 
klittenband + -+ ++ + + + - +++++ 
 
 
Platte kunst: Mate waarin het tentoonstellen van platte kunst ondersteun word. 
3D kunst: Mate waarin het tentoonstellen van 3D kunst , zoals beelden, ondersteun word. 
Gebruiksgemak: Hoe gemakkelijke het is om een werk op te hangen.  
Flexibiliteit plaats: de mate waarmee er bepaald kan worden waar het werk komt te hangen. 
Herbruikbaarheid: Of de bevestigingmethode herbruikbaar is.  
Zichtbaarheid: Of de ophangmethode zichtbaar is voor het publiek. 
Uitstraling:  De mate waarmee de ophangmethode aansluit bij een stijlvolle uitstraling.  

Ideeën
Aan	de	hand	van	de	analysefase,	de	bekeken	oplossingen	en	de	matrixen	is	er	
gebrainstormd.	Hierbij	is	er	gefocust	op	het	bedenken	van	een	systeem	dat	kunst	
tentoonstelt	en	passend	is	voor	HeArtpool.	Tijdens	dit	proces	zijn	er	tal	van	ideeën	
naar	voren	gekomen.	Deze	ideeën	bevinden	zich	in	verschillende	stadia	qua	
uitwerking.	Sommige	ideeën	zullen	hierdoor	meer	uitgewerkt	zijn	dan	andere.	Ook	
zullen	een	aantal	van	de	genoemde	ideeën	enige	overlap	hebben.	Doordat	het	
idee	de	vraag	via	een	andere	invalshoek	benaderd	kan	deze	toch	nieuwe	inzichten	
opleveren.	Aan	de	hand	van	de	ideeën	kunnen	zullen	er	vervolgens	concepten	
gemaakt	worden.	Hiervoor	worden	een	aantal	van	de	ideeën	samengevoegd	om	
een	concept	te	vormen.		

De	ideeën	zijn	in	verdeeld	in	twee	groepen,	Algemene	ideeën	en	Ideeën	voor	het	
kindergedeelte.	Algemene	ideeën	kunnen	gebruikt	kunnen	worden	voor	de	gehele	
HeArtgallery.	Dit	zijn	ideeën	die	gaan	over	hoe	het	systeem	opgebouwd	wordt	of	
over	de	manier	waarop	de	kunstwerken	tentoongesteld	worden.	Ideeën	voor	het	
kindergedeelte	bespreekt	ideeën	voor	de	het	kindergedeelte	van	de	HeArtgallery.	
Doordat	kinderen	maar	een	klein	deel	van	de	totale	doelgroep	opmaken	zal	de	
focus	van	het	ontwerp	minder	bij	deze	ideeën	liggen.	In	het	Plan	van	Eisen	wordt	
het	tentoonstellen	voor	kinderen	dan	ook	als	wens	gezet.	Desondanks	wordt	er	
gekeken	of	deze	ideeën	gebruikt	kunnen	worden	voor	de	concepten.	
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1)	 Een	afgeschermd	gedeelte	voor	werken	die	gebruik	maken	van	geluid	of	
	 aparte	getoond	dienen	te	worden.	Het	systeem	kan	een	kleinere	ruimte		
	 creëren	in	de	galerij	waarin	de	drukte	en	het	rumoer	minder	aanwezig	is.		
	 Dit	kan	gecombineerd	worden	met	een	modulair	systeem.	Op		deze	manier		
	 kunnen	de	onderdelen	gebruikt	worden	voor	het	vormen	van	een	wand		
	 waar	kunst	aan	opgehangen	kan	worden	en	als	een	“video	ruimte”.

2)	 Systeem	waarin	het	werk	versteld	kan	worden.	Dit	kan	bijvoorbeeld	met		
	 behulp	van	een	wormwiel.	Hierdoor	wordt	het	uitlijnen	van	het	kunstwerk		
	 makkelijker.	

Figuur 86: Video ruimte.

3)	 Systeem	waarbij	de	gebruikte	platen	gewisseld	kunnen	worden.	Naast			
	 platen	waarin	geboord	kan	worden	kunnen	er	ook	metalen	platen,	voor		
	 het	gebruik	van	magneten,	worden	gebruikt.	De	platen	kunnen		 	
	 daarnaast	ook	verwisseld	worden	om	te	worden	gewassen	of	om	ze	over
		 te	schilderen.	Het	systeem	staat	stabiel	met	behulp	van	twee	uitstekende		
	 poten.	Deze	poten	worden	asymmetrisch	geplaatst	zodat	de	wanden		
	 dichter	tegen	elkaar	geschoven	kunnen	worden.	Door	de	poten	
	 asymmetrisch	te	plaatsen	kunnen	twee	wanden	tegen	elkaar	gezet		 	
	 worden.	

Figuur 87: Voorkant van het systeem. Het kunstwerk is met 
rood aangegeven

Figuur 88: Achterzijde van het systeem

Algemene ideeën
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4)	 De	achtergrond	waartegen	de	kunstwerken	hangen	veranderen	met	
	 behulp	van	verf.	Hierbij	wordt	er	een	oppervlakte	gebruikt	waarbij	verf	
	 af	te	wassen	is	of	wordt	er	een	speciaal	soort	verf	gebruikt	[51]	[52]	[53].		
	 Na	de	tentoonstelling	zal	het	oppervlakte	gewassen	worden.	Dit	voorkomt		
	 dat	de	laag	verf	te	dik	wordt,	een	probleem	wat	zou	ontstaan	indien	de		
	 verf	niet	weg	te	wassen	is.	Daarnaast	zorgt	dit	ervoor	dat	er	meer	vrijheid		
	 is	om	te	experimenteren	met	kleuren	en	patronen.	Fouten	in	de	patronen		
	 kunnen	snel	weer	worden	weggepoetst.		 	

5)	 Systeem	waarbij	het	frame	versteld	kan	worden.	Het	verstellen	gebeurt		
	 via	het	uitschuiven	van	buizen.	Doordat	het	frame	te	verstellen	is	kan		 	
	 het	systeem	naast	platte	kunstwerken	ook	drie	dimensionale	kunstwerken	
	 tonen.	Indien	het	frame	volledig	uitgeschoven	is	zal	het	systeem	als	wand
	 functioneren.	Hierbij	kunnen	platte	kunstwerken	aan	de	zijkanten	
	 opgehangen	worden.	Wanneer	het	frame	ingeschoven	wordt	zal	het		 	
	 systeem	als	een	plateau	dienen.	op	dit	plateau	kunnen	vervolgens	kleine		
	 beelden	neergezet	worden.	Over	het	frame	wordt	een	doekgespannen.	Dit		
	 doek	functioneert	als	een	rooster	waar	haken	aan	opgehangen	kunnen		
	 worden.	Aan	de	haken	kunnen	de	kunstwerken	opgehangen	worden.

Figuur 89: Ingeschoven frame voor het 
tentoonstellen van beelden. De 

kunstwerken zijn met rood aangegeven.

Figuur 90: Uitgeschoven frame voor 
platte kunstwerken. De Kunstwerken zijn 

met rood aangegeven.

Figuur 91: Doorsnede van het systeem. De 
kunstwerken zijn met rood aangegeven.

6)	 Wand	waarbij	mensen	(cognitief)	worden	beïnvloed	om	niet	het	werk	aan		
	 te	raken.	Het	publiek	wordt	zodanig	beïnvloeden	zodat	zij	op	een	bepaald	
	 afstand	van	het	kunstwerk	blijven.	hierdoor	zal	het	werk	beter	te	
	 bezichtigen	zijn	bij	een	drukke	dag.	Dit	kan	bijvoorbeeld	gedaan	worden		
	 door	een	uitstekende	voet	aan	de	onderkant	van	het	systeem	te	plaatsen.		
	 De	voet	zorgt	ervoor	dat	het	publiek	fysiek	niet	dichter	bij	het	kunstwerk		
	 kan	komen.
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7)	 Een	metalen	wand	waaraan	de	werken	worden	bevestigt	met	behulp	van		
	 een	magneet.	De	magneet	kan	gekoppeld	worden	aan	het	werk.	Hierna		
	 wordt	het	kunstwerk	met	de	magneet	aan	de	metalen	wand	bevestigd.		
	 Tussen	het	werk	en	de	metalen	wand	kan	een	doek	gespannen	worden
	 voor	om	de	achtergrond	te	veranderen.	Het	systeem	kan	ook	voor	
	 kinderen	gebruikt	worden	zodat	deze	hun	gemaakte	tekeningen	zelf	
	 kunnen	ophangen.	Dit	is	vergelijkbaar	met	het	ophangen	van	een		 	
	 kindertekening	aan	een	koelkastdeur.

Figuur 92: Magneet bevestiging. 
Kunstwerk is met rood aangegeven. 

8)	 Systeem	met	aan	de	bovenkant	een	stopcontact.	Dit	maakt	het	mogelijk		
	 om	verlichting,	video	of	een	beamer	te	gebruiken.	De	verlichting	kan	
	 hierbij	aangepast	worden	voor	het	creëren	van	de	beste	opstelling	voor		
	 het	te	belichte	kunstwerk.

9)	 Een	sokkel	waarbij	de	afmetingen	te	veranderen	zijn.	Dit	maakt	de	sokkel		
	 geschrikt	voor	het	tentoonstellen	van	een	groter	scala	aan	beelden.	

10)	 Uitlijnen	van	de	kunstwerken	met	behulp	van	een	beamer,	licht,	lazer,	een		
	 kabel	of	belijning	op	de	wand	zelf.	Door	het	duidelijker	te	maken	hoe	de		
	 werken	uitgelijnd	moeten	worden	zal	het	ophangen	van	kunstwerken		 	
	 makkelijker	en	sneller	gaan.

11)	 Systeem	waarbij	de	kunst	met	zuignappen	aan	een	wand	bevestigt	wordt.		
	 Door	de	kunstwerken	met	zuignappen	op	te	hangen	is	het	systeem	zeer		
	 flexibel.	Er	kunnen	verschillende	formaten	kunstwerken	opgehangen	
	 worden	met	de	zuignappen.	Hierbij	wordt	de	tentoon	te	stellen	kunst		
	 alleen	beperkt	door	het	beschikbare	oppervlak	waarop	de	zuignappen	te	
	 plaatsen	zijn.	Door	bijvoorbeeld	meerdere	wanddelen	tegen	elkaar	te		 	
	 schuiven	kan	het	oppervlak	vergroot	worden.

Figuur 93: Plaat die wordt bevestigd met zuignappen. (46)
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12)	 Systeem	dat	gebruikmaakt	van	vaste	ophangpunten	aan	het	plafond.		 	
	 Er	kan	gekozen	worden	welke	ophangpunten	gebruikt	worden	voor	de
	 tentoonstelling.	Aan	de	gebruikte	ophangpunten	worden	kabels	bevestigt.
		 Aan	de	kabels	kunnen	platen	bevestigt	worden.	Deze	platen	kunnen	zowel		
	 verticaal	als	wel	horizontaal	vastgemaakt	worden	aan	de	kabels.	Verticaal
	 Wordt	gebruikt	voor	het	tentoonstellen	van	platte	kunst.	Horizontaal	
	 wordt	gebruikt	voor	het	tentoonstellen	van	drie	dimensionale	
	 kunstwerken.	De	kabels	worden	strak	getrokken	door	gewichten	aan	de
		 onderkant	van	de	kabels	te	hangen.	Door	gewichten	te	gebruiken	hoeven		
	 er	geen	bevestigingspunt	in	de	vloer	gemaakt	te	worden.	Dit	maakt	het		
	 mogelijk	om	het	systeem	ook	op	andere	locaties	te	gebruiken.	Om	het			
	 systeem	te	gebruiken	is	alleen	een	ophangpunt	aan	de	bovenkant	nodig.

Figuur 94: Verticale positie voor platte 
kunst.

Figuur 95: Horizontale positie voor 
beelden. 

13)	 Modulair	systeem	dat	wordt	opgebouwd	met	behulp	van	platen.	De	
	 naden	worden	weggewerkt	door	een	doek	over	de	buitenkant	te	spannen.		
	 Vervolgens	kunnen	de	kunstwerken	aan	het	doek	opgehangen	worden	
	 met	behulp	van	haken.

Figuur 96: Platen vastgezet. Figuur 97: Doek over platen gespannen. Figuur 98: Doek bevestigd aan 
achterzijde.
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14)	 Systeem	dat	gebruikmaakt	van	vaste	ophangpunten	aan	het	plafond.		 	
	 Er	kan	gekozen	worden	welke	ophangpunten	gebruikt	worden	voor	de
	 tentoonstelling.	Aan	de	gebruikte	ophangpunten	worden	kabels	bevestigt.		
	 Aan	deze	kabels	wordt	vervolgens	een	T-vormige	plaat	opgehangen.		 	
	 Wanneer	deze	als	een	T	wordt	opgehangen	is	er	aan	beide	kanten	ruimte
	 om	platte	werken	tentoon	te	stellen.	Wordt	het	onderdeel	als	een	
	 omgedraaide	T	gehangen	dan	kunnen	er	aan	beide	kanten	kleine	drie		
	 dimensionale	werken		tentoongesteld	worden.	Het	gewicht	van	de	
	 T-vormige	plaat,	samen	met	het	gewicht	van	de	werken	erop,	houdt	de		
	 kabel	waaraan	het	bevestigt	is	strak.

Figuur 99: Positie voor beelden.
Kunstwerk is aangegeven met rood.

Figuur 100: Positie voor platte kunst
Kunstwerk is aangegeven met rood.

15)	 Systeem	waarbij	de	kunstwerken	opgehangen	worden	met	behulp	van			
	 klittenband.	Door	het	gebruik	van	klittenband	kan	het	systeem	veel		 	
	 verschillende	formaten	platte	kunst	tentoonstellen.	Variërende	formaten
		 kunstwerken	kunnen	op	verschillende	plekken	op	het	klittenband	
	 oppervlak	opgehangen	worden.	

Figuur 101: Bevestigen met behulp van klittenband.
Kunstwerk is aangegeven met rood.
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16)	 Modulair	systeem	waarbij	de	wand	wordt	opgebouwd	uit	een	plaat,	een		
	 voet	en	verlichting.	De	onderdelen	worden	met	behulp	van	pinnen	op		
	 elkaar	gezet.	De	voet	zorgt	voor	stabiliteit.	De	verlichting	kan	gedraaid		 	
	 worden	om	het	kunstwerk	op	een	juiste	manier	te	belichten.	De	plaat	die
	 gebruikt	wordt	kan	verwisseld	worden.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	
	 verschillende	type	platen	te	gebruiken.	Hout	voor	het	ophangen	met	
	 behulp	van	spijker	en	schroeven.	Metaal	voor	het	ophangen	met	behulp	
	 van	magneten.	Een	alternatief	voor	de	verlichting	is	het	plaatsen	van	
	 stopcontacten	aan	de	bovenkant	van	het	systeem.	Deze	stopcontacten			
	 kunnen	vervolgens	gebruikt	worden	voor	externe	lampen

Figuur 102: Opbouw modulair systeem.

17)	 Een	frame	waarin	een	plaat	kan	worden	bevestigd.	Aan	deze	plaat		 	
	 wordt	het	kunstwerk	opgehangen.	De	plaat	kan	vervangen	worden		
	 indien	nodig.	Het	frame	kan	zelfstandig	staan.	

Figuur 103: Plaat wordt in een frame 
gehangen. Kunstwerk is met rood 

aangegeven.
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Naast	de	eerder	genoemde	ideeën	zijn	er	een	aantal	ideeën	bedacht	die	bedoeld	
zijn	voor	kinderen.	Het	doel	van	HeArtpool	is	om	mensen	kennis	te	laten	maken	
met	kunst.	Hiervoor	zijn	kinderen	een	belangrijke	doelgroep.	De	HeArt	gallery	
krijgt	een	gedeelte	dat	bedoeld	is	voor	kinderen.	Hier	kunnen	kinderen	zelf	gaan	
tekenen.	Om	hierbij	aan	te	sluiten	zijn	er	een	aantal	ideeën	bedacht	voor	deze	
doelgroep.

18)	 De	kunstwerken	wisselen	elkaar	af.	Doordat	de	getoonde	kunstwerken			
	 wisselt	blijft	er	iets	nieuws	te	zien.	Dit	zal	de	aandacht	van	de	kinderen		
	 beter	vasthouden.	Na	een	bepaald	tijdsinterval	wordt	het	kunstwerk		 	
	 vervangen	door	een	ander	kunstwerk.	Hier	kan	een	spel	als	memorie,		 	
	 of	een	speurtocht	naar	een	detail,	aan	gekoppeld	worden.	De	kunst	 	
	 werken	kunnen	bijvoorbeeld	gewisseld	worden	via	een	roterend	
	 systeem.	Ook	kunnen	de	kunstwerken	via	een	display	of	beamer	
	 projectie	getoond	worden.	Dit	maakt	het	makkelijke	om	de	werken	te		 	
	 wisselen.

19)	 Kinderen	hun	eigen	galerij	laten	beheren.	Een	apart	gedeelte	in	de	galerij		
	 creëren	met	een	lager	plafond	en	lagere	wanden.	Kinderen	krijgen	hier	de		
	 gelegenheid	om	hun	eigen	kunstwerk	op	te	hangen.	Daarnaast	kunnen		
	 kinderen	deze	galerij	zelf	beheren.	De	gemaakte	kunstwerken	kunnen		 	
	 geïnspireerd	zijn	op	de	kunstwerken	die	in	de	“grote	mensen”	galerij	te		
	 zien	zijn.

20)	 Kunstwerken	combineren	met	beamer	projecties	zodat	er	een	verhaal			
	 verteld	wordt	of	om	het	interessant	te	houden.	Zo	kunnen	er	bijvoorbeeld	
	 achtergrondkleuren	en	patronen	aan	het	kunstwerk	worden	toegevoegd.

21)	 Een	wand	waar	kinderen	hun	eigen	kunstwerk	kunnen	ophangen.	Dit	werk		
	 kan	geïnspireerd	worden	door	de	werken	die	in	de	galerij	hangen.	Om	het		
	 ophangen	makkelijk	te	maken	voor	kinderen	kunnen	er	magneten	of	
	 zuignappen	gebruikt	worden.	Dit	is	te	vergelijken	met	het	ophangen	van		
	 een	tekening	aan	een	koelkastdeur.	

22)	 Een	wand	waarop	de	kinderen	kunnen	tekenen.	Deze	tekening	kan	aan	het	
	 eind	van	de	dag	verwijderd	worden	om	plaats	te	maken	voor	een	nieuw		
	 kunstwerk.	Dit	kan	bijvoorbeeld	gedaan	worden	door	een	groot	
	 touchscreen	te	gebruiken.	Een	andere	mogelijkheid	is	het	gebruik	van	een		
	 wasbare	oppervlak.	Hierbij	kunnen	de	tekeningen	aan	het	eind	van	de	dag		
	 van	de	het	oppervlak	geveegd	worden	met	behulp	van	water.

Ideeën voor het kindergedeelte
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Concepten
Vanuit	de	ideeën	zijn	er	concepten	gevormd.	De	concepten	zijn	samengesteld	met	
het	idee	dat	ze	elk	een	andere	aanpak	verkennen.	Door	de	concepten	te	laten	
verschillen	kan	er	een	duidelijk	beeld	gevormd	worden	over	de	mogelijke	
oplossingen.	Uiteindelijk	kan	hiermee	een	keuze	gemaakt	worden	over	welke	
richting	het	beste	bij	de	wensen	van	de	galerij	past.	De	concepten	worden	
geïntroduceerd	aan	de	hand	van	de	gebruikte	ideeën.	Hierbij	wordt	kort	verteld	
welke	ideeën	zijn	gebruikt	voor	het	tot	stand	brengen	van	het	concept.	Vervolgens	
wordt	het	concept	toegelicht.	

Concept 1

Voor	concept	1	zijn	idee	6),	7),	16)	en	21)	gebruikt.	Het	systeem	dat	in	idee	16)	
wordt	beschreven	is	opgebouwd	uit	een	aantal	verschillende	onderdelen.	Een	voet	
voor	stabiliteit.	Deze	voet	is	ook	te	gebruiken	om	mensen	onbewust	op	een	afstand	
te	houden	zoals	bij	idee	6)	wordt	beschreven.	Op	de	voet	wordt	een	paneel	gezet.	
Dit	paneel	kan	een	metaal	oppervlak	bevatten	zodat	de	kunstwerken	met	behulp	
van	magneten	op	te	hangen	zijn	zoals	bij	idee	7).	Daarnaast	kunnen	kinderen	hun	
tekeningen	aan	het	systeem	ophangen	met	de	magneten	zoals	bij	idee	21).	

concept	1	maakt	gebruik	van	een	modulair	systeem.	Dit	systeem	wordt	
opgebouwd	uit	een	aantal	onderdelen.	De	onderdelen	worden	middels	pinnen	aan	
elkaar	bevestigd.	

Aan	de	onderkant	van	het	systeem	zit	een	voet	die	als	gewicht	dient	voor	stabiliteit.	
Daarnaast	voorkomt	de	voet	dat	mensen	te	dicht	tegen	de	kunstwerken	aan	gaan	
staan.	Op	de	voet	wordt	het	paneel	bevestigd.	Het	paneel	wordt	gebruikt	om	het	
kunstwerk	aan	te	bevestigen.	Daarnaast	dient	het	paneel	als	een	achtergrond	voor	
het	kunstwerk.	Boven	op	het	paneel	kan	een	lamp	worden	gezet.	Deze	lamp	belicht	
het	paneel	met	het	kunstwerk.		

Doordat	het	systeem	modulair	is	nemen	de	onderdelen	minder	ruimte	in	bij	het	
transporteren	en	bij	het	opslaan.	Bij	het	verplaatsen	van	het	systeem	kunnen	de	
onderdelen	individueel	verplaatst	worden.	Dit	scheelt	in	het	gewicht	dat	een	
persoon	moet	tillen.

Figuur 104: Opbouw van het systeem.
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Aan	de	zijkanten	van	het	paneel	zitten	gaten.	Deze	gaten	maken	het	mogelijk	om	
meerdere	panelen	aan	elkaar	te	koppelen.	Door	het	koppelen	van	panelen	wordt	
het	oppervlak	om	kunstwerken	tentoon	te	stellen	groter.

Figuur 105: Koppelen van de panelen.

Het	paneel	bestaan	uit	een	ferromagnetisch	metaal.	Kunstwerken	worden	aan	het	
paneel	bevestigd	met	behulp	van	magneten.	Op	deze	manier	kunnen	de	werken	
snel	opgehangen	en	verplaats	worden.	Ook	zorgt	het	toepassen	van	magneten	
ervoor	dat	kinderen	hun	tekeningen	kunnen	ophangen.	Hierbij	kan	ook	gedacht	
worden	aan	een	aparte	wand	voor	kinderen.	Aan	deze	wand	kunnen	de	
tekeningen	van	de	kinderen	worden	opgehangen.	Doordat	het	ophangen	met	
behulp	van	magneten	gemakkelijk	is	hebben	de	kinderen	geen	hulp	nodig	bij	het	
ophangen.	Dit	is	vergelijkbaar	met	het	ophangen	van	tekeningen	op	een	
koelkastduur.

Er	zijn	verschillende	opties	om	de	kunstwerken	aan	de	magneten	te	bevestigen.	Zo	
kan	het	werk	tussen	de	magneet	en	het	paneel	worden	geklemd.	Hierbij	wordt	de	
magneet	bovenop	het	werk	geplaatst.	Om	eventuele	schade	te	voorkomen	kan	er	
een	stuk	stof	aan	de	onderkant	van	de	magneet	bevestigd	worden.

Figuur 106: Een standaard magneet

Een	andere	mogelijkheid	om	de	kunstwerken	op	te	hangen	is	het	gebruiken	van	
een	haak.		Aan	de	magneet	wordt	een	haak	bevestigd.	De	magneet	met	haak	wordt	
op	het	paneel	geplaatst.	Vervolgens	wordt	het	kunstwerk	aan	de	haak	
opgehangen.

Figuur 107: Magneet met haak.
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Hiernaast	kan	er	een	klem	aan	de	magneet		bevestigen	worden.	Het	kunstwerk	
wordt	vervolgens	met	de	klem	vastgezet.	

Figuur 108: Magneet met klem.

Een	andere	oplossing	is	het	gebruiken	van	magneetstrippen.	Magneetstrippen	zijn	
dunne	stroken	die	een	klevende	zijde	en	een	magnetische	zijde	bevatten.	De	strook	
kan	middels	het	plakkend	oppervlakte	aan	het	frame	van	het	kunstwerk	bevestigd	
worden.	Het	kunstwerk	met	magneetstrip	wordt	hierna	aan	het	paneel	
opgehangen.	Na	de	tentoonstelling	kan	de	magneetstrip	weer	van	het	frame	
afgehaald	worden.

Figuur 109: Magneetstrip (49)

Naast	het	tentoonstellen	van	platte	kunst	is	het	ook	mogelijk	om	kleine	beelden	
tentoon	te	stellen.	Dit	kan	door	het	gebruiken	van	een	plank.	Deze	plank	bevat	
aan	de	achterkant	een	magneet.	Met	deze	magneet	kan	de	plank	aan	het	paneel	
worden	bevestigd.	Vervolgens	kunnen	kleine	beelden	op	de	plank	worden	gezet.

Figuur 110: Plank met magneetstrip.

Ook	kan	er	gebruik	worden	gemaakt	van	labels	en	informatieborden.	Doordat	het	
systeem	met	magneten	werkt	kan	de	label	of	het	informatiebord	op	een	gewenste	
plek	opgehangen	worden.	

Tot	slot	kan	het	metaal	van	het	paneel	op	verschillende	manieren	bewerkt	worden.	
Het	mogelijk	om	het	metaal	te	voorzien	van	een	verflaag.	Door	de	deze	
bewerkingen	kan	de	plaat	beter	aansluiten	bij	de	uitstraling	van	locatie.
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Concept 2

Het	concept	is	ontstaan	uit	idee	2)	en	12).	Het	systeem	van	idee	12)	is	verder	
uitgewerkt.	Hierbij	is	het	paneel	in	hoogte	te	verstellen,		zoals	bij	idee	2),	zodat	de	
kunstwerken	op	de	gewenste	hoogte	getoond	kunnen	worden.		

Concept	2	is	zowel	geschrikt	voor	platte	kunst	als	wel	voor	beelden.	Het	systeem	
maakt	gebruik	van	kabels	waaraan	een	plaat	bevestigd	wordt.	Deze	plaat	kan	zowel	
verticaal	als	wel	horizontaal	opgehangen	worden.	In	de	verticale	stand	kunnen	
platte	kunstwerken	aan	de	plaat	bevestigd	worden.	De	horizontale	stand	bied	de	
mogelijkheid	om	beelden	op	de	plaat	tentoon	te	stellen.

Om	het	systeem	in	de	verticale	stand	te	gebruiken	worden	de	plaat	met	behulp	van	
klemmen	aan	weerzijde	bevestigd	aan	een	kabel.	De	plaat	wordt	aan	de	
bovenkant	en	onderkant	aan	de	kabel	geklemd.	Het	vastklemmen	kan	op	elke	
gewenste	hoogte	gebeuren.

Figuur 111: Systeem in verticale stand.

Door	de	klemmen	te	draaien	wordt	de	plaat	in	een	horizontale	stand	
gepositioneerd.	Hierbij	wordt	elke	hoek	van	de	plaat	aan	een	andere	kabel	
bevestigd.	Ook	in	deze	positie	is	het	mogelijk	om	de	hoogte	van	de	plaat	te	
veranderen.

Figuur 112: Systeem in horizontale stand.

Het	vastklemmen	aan	de	kabels	gebeurd	middels	een	klem.	Deze	klem	wordt	aan	
de	plaat	vastgeschroefd.	Dankzij	een	kogelverbinding	is	het	mogelijk	om	de	klem	in	
de	gewenste	positie	te	draaien.	Vervolgens	wordt	de	klem	om	de	kabel	geschoven	
terwijl	de	oranje	knop	ingedrukt	wordt.	Bij	het	loslaten	van	de	knop	wordt	de	kabel	
vastgeklemd.
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Figuur 113: Het klemmen van de kabel.

Aan	de	onderkant	van	de	kabel	zit	een	gewicht.	Dit	gewicht	zorgt	ervoor	dat	de	
kabel	strak	getrokken	wordt.	De	kabel	bevat	een	kogel	aan	het	uiteinde.	Deze	kogel	
kan	in	het	gewicht	geschoven	worden.	Door	de	geometrie	van	het	gewicht	wordt	
de	kogel	vastgeklemd	wanneer	de	kabel	strak	gespannen	wordt.	Door	het	geb-
ruiken	van	een	gewicht	is	het	niet	noodzakelijk	om	vaste	ankerpunten	in	de	vloer	
te	verwerken.	Dit	betekend	dat	het	systeem	ook	op	andere	locaties	gebruikt	kan	
worden.

Figuur 114: Kabel vastgezet in het gewicht.

De	bovenkant	van	de	kabel	wordt	aan	het	plafond	of	aan	de	balk	constructie	van	de	
locatie	bevestigd.	Dit	kan	gebeuren	middels	een	lus	die	om	een	balk	wordt	
bevestigd	of	met	behulp	van	een	klem.	Bij	de	lus	wordt	het	uiteinde	om	de	balk	
getrokken.	Vervolgens	zal	de	lust	strakgetrokken	worden.	Door	het	straktrekken	zal	
de	lus	zichzelf	vastklemmen.	De	klem	kan	aan	een	balk	vastgeklemd	worden.	
Hierbij	wordt	er	via	een	draaiknop	een	pin	uitgeschoven	die	de	klem	vastzet.	

Figuur 115: Lus voor bevestiging kabel Figuur 116: Klem voor bevestiging kabel
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Concept 3

Concept	3	is	voortgekomen	uit	idee	3).	Hiervoor	is	het	idee	verder	uitgewerkt.	
Daarnaast	is	het	mogelijk	om	idee	7),	11)	of	15)	toe	te	passen.	Doordat	de	plaat	
te	verwisselen	is	kunnen	er	andere	materialen	gebruikt	worden.	Dit	maakt	het	
mogelijk	om	kunstweken	op	te	hangen	met	behulp	van	magneten	of	zuignappen.	
Bij	het	gebruik	van	magneten,	zuignappen	of	klittenband	kunnen	kinderen	zelf	hun	
tekeningen	aan	het	systeem	ophangen	zoals	bij	idee	21)	wordt	voorgesteld.

Het	concept	maak	gebruik	van	een	voet	en	een	paneel.	De	voet	wordt	op	de	grond	
gezet	en	zal	dienen	voor	stabiliteit.	Vervolgens	kan	er	een	plaat	op	de	voet	
geplaatst	worden.	Kunstwerken	worden	aan	de	plaat	bevestigd	met	behulp	van		
schroeven,	spijkers	of	punaises.	Voor	de	kunstenaar	wordt	vrijgelaten	hoe	hij	de	
kunst	vast	maakt	aan	de	wand.	

Doordat	de	plaat	een	los	onderdeel	is	kan	deze	vervangen	worden.	Dit	geeft	de	
mogelijkheid	om	verschillende	platen	te	gebruiken.	Hierbij	kan	gedacht	worden	
aan	verschillende	kleuren.	Ook	kan	een	plaat	worden	vervangen	om	gerepareerd	of	
overgeschilderd	te	worden.	Daarnaast	is	het	mogelijk	om	een	plaat	te	gebruiken	die	
met	een	metaal	oppervlak.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	magneten	te	gebruiken	voor	
het	bevestigen	van	de	kunstwerken.	Een	andere	mogelijkheid	is	het	gebruiken	van	
een	niet	poreus	materiaal	zodat	er	gebruik	gemaakt	kan	worden	van	zuignappen	
voor	het	ophangen	van	de	kunstwerken.	Door	de	wand	van	klittenband	te	voorzien	
kunnen	kunstwerken	met	klittenband	bevestigd	worden	aan	het	systeem.

Figuur 117: Voorkant van het systeem. 
Het kunstwerk is met rood aangegeven.

De	plaat	wordt	aan	de	voet	bevestigd	met	behulp	van	schroeven.	Aan	de	
achterkant	van	de	voet	zitten	gaten	om	de	schroeven	door	te	stekken.

Figuur 118: Vastzetten van de plaat.
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Voor	stabiliteit	zitten	aan	de	achterkant	van	de	voet	twee	steunen.	Deze	steunen	
zijn	asymmetrisch	geplaatst.	Dit	zorgt	ervoor	dat	twee	wanden	dichter	met	de	
achterkant	tegen	elkaar	aan	kunnen	staan.

Figuur 119: Achterzijde van het systeem.

Om	de	wand	te	verplaatsen	kan	de	plaat	van	de	voet	gehaald	worden.	Op	deze	
manier	kunnen	beide	onderdelen	apart	verplaats	worden.	Hiernaast	is	het	mogelijk	
om	wielen	onder	de	voet	te	klikken.	De	wielen	maken	het	mogelijk	om	het	gehele	
systeem	te	verrijden.

Figuur 120: Systeem met wielen.

Concept 4

Door	idee	5)	verder	uit	te	werken	is	concept	4	ontstaan.

Dit	concept	maakt	gebruik	van	een	flexibel	frame.	Het		frame	bestaat	uit	stangen	
die	uitgeschoven	kunnen	worden	om	een	groter	wandoppervlak	te	creëren.	
Wanneer	de	wand	verplaatst	dient	te	worden	kunnen	de	stangen	weer	
ingeschoven	worden.	Op	deze	manier	neemt	het	systeem	minder	ruimte	in.

Figuur 121: Het frame.
Met groen zijn de uitdeschoven 

onderdelen weergegeven.
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De	hoekstukken	van	het	frame	bevatten	een	lege	ruimte	waarin	de	stang	
ingeschoven	kan	worden.	Hieronder	zijn	de	posities	van	de	stang	met	groen	
aangegeven.

Figuur 122: Frame uitgeschoven. Figuur 123: Frame ingeschoven.

De	stang	kan	versteld	worden	met	behulp	van	een	wormwiel	of	door	het	vastzetten	
met	behulp	van	pinnen.	Bij	het	gebruikmaken	van	een	wormwiel	kan	de	gebruiker	
de	stang	in	of	uit	schuiven	door	te	draaien	aan	een	draaiknop.	Bij	het	bevestigen	
via	pinnen	zitten	er	de	stang	en	het	frame	holtes.	Door	een	pin	in	de	holtes	te	
stoppen	wordt	de	stang	vastgezet	in	het	frame.	

Figuur 124: Verstellen met een wormwiel. Figuur 125: Verstellen met pinnen.

Om	kunstwerken	aan	het	systeem	te	bevestigen	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	een	
doek.	Dit	doek	wordt	over	het	frame	gespannen.	Aan	de	achterzijde	van	het	frame	
worden	staven	bevestigt	waaraan	het	doek	vastgemaakt	kan	worden.	Hierdoor	
wordt	het	doek	strakgetrokken.	Het	doek	zelf	bestaat	uit	textiel	dat	functioneert	
als	gaas.	Hierbij	is	het	mogelijk	om	haken	tussen	het	gaas	te	bevestigen.	Vervolgens	
kan	het	kunstwerk	aan	deze	haken	opgehangen	worden.	

Figuur 126: Achterzijde van het systeem. Figuur 127: Voorbeeld van het doek. (51)
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Concept 5

Concept	5	gaat	verder	in	op	idee	17).	Daarnaast	is	het	mogelijk	om	idee	7),	11)	of	
15)	toe	te	passen.	Doordat	de	plaat	te	verwisselen	is	kunnen	er	andere	type	
materiaal	gebruikt	worden.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	kunstweken	op	te	hangen	
met	behulp	van	magneten	of	zuignappen.	Bij	het	gebruik	van	
magneten,	zuignappen	of	klittenband	kunnen	kinderen	zelf	hun	tekeningen	aan	het	
systeem	ophangen	zoals	bij	idee	21)	wordt	voorgesteld.	Het	concept	maakt	gebruik	
van	een	voet	voor	stabiliteit.	Aansluitend	op	idee	8)	kan	de	voet	gebruikt	worden	
om	afstand	tussen	het	kunstwerk	en	het	publieke	te	creëren.

Het	concept	maakt	gebruik	van	een	frame	waarin	een	paneel	wordt	gehangen.	Het	
frame	staat	zelfstandig	met	behulp	van	een	voet	aan	de	onderkant.	Aan	het	frame	
wordt	een	plaat	opgehangen.	Vervolgens	kunnen	de	kunstwerken	aan	de	plaat	
bevestigd	worden.	

De	plaat	kan	gewisseld	worden.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	verschillende	platen	
te	gebruiken.	Hierbij	kan	een	houten	plaat	gebruikt	worden	waarin	geboord	kan	
worden	voor	het	ophangen	van	de	kunstwerken.	Deze	houten	plaat	kan	vervangen	
worden	indien	dit	nodig	is.	Er	kan	bijvoorbeeld	een	plaat	met	metaal	oppervlakte	
gebruikt	worden	voor	het	gebruiken	van	magneten.	Ook	kan	er	gekeken	worden	
naar	het	toepassen	van	zuignappen	of	klittenband.	Verder	maakt	het	verwisselen	
van	de	plaat	het	mogelijk	om	andere	kleur	plaat	te	gebruiken.	Het	systeem	zal	
daarnaast	gemakkelijker	te	transporteren	zijn	wanneer	het	in	delen	vervoerd	kan	
worden.

Er	worden	twee	mogelijke	uitstralingen	voor	het	concept	getoond.

Figuur 128: De plaat hangt op dezelfe lijn 
als het frame

Figuur 129: De plaat hangt voor het frame.

Conceptkeuze
Uit	de	concepten	wordt	het	een	concept	gekozen	dat	het	beste	aansluit	bij	de	visie	
van	de	HeArtgallery.	Om	een	goede	keuze	te	maken	dienen	de	concepten	
geëvalueerd	te	worden.	De	pluspunten	en	minpunten	van	de	concepten	zullen	
hiervoor	kort	besproken	worden.	Ook	zal	er	gekeken	worden	naar	mogelijke	
problemen	indien	het	concept	gekozen	wordt.	Aan	het	eind	zal	het	gekozen	
concept	uitgelicht	worden	met	de	redenen	waarom	er	verder	wordt	gegaan	met	dit	
concept.	

Bij	de	evaluatie	van	de	concepten	wordt	er	naast	algemene	punten	ook	
argumenten	specifiek	voor	de	doelgroepen	genoemd.	Deze	argumenten	zijn	
genoteerd	achter	de	betreffende	doelgroep;	Kunstenaar,	Galerijhouder	en	Publiek.
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Concept 1

Pluspunten
Het	concept	is	modulair.	Dit	zorgt	ervoor	dat	er	een	grote	mate	van	vrijheid	is	om	
de	galerij	in	te	richten.	Daarnaast	is	het	mogelijk	om	in	de	toekomst	nieuwe	
onderdelen	aan	het	systeem	toe	te	voegen.	Ook	is	het	mogelijk	om	een	enkel	
onderdeel	te	vervangen.	Doordat	het	systeem	uit	elkaar	te	halen	kan	het	
makkelijker	worden	vervoerd	en	opgeslagen	worden.	

Indien	er	aan	beide	kanten	van	het	paneel	een	metaal	oppervlak	is	kan	er	aan	
beide	zijdes	van	het	systeem	kunst	tentoongesteld	worden.

Het	gebruiken	van	magneten	voor	het	ophangen	van	de	kunstwerken	maakt	het	
mogelijk	om	groot	scala	aan	kunst	ten	toon	te	stellen.	Doordat	er	verschillende	
hulpstukken	aan	de	magneten	bevestigd	kunnen	worden	is	er	een	grote	
verscheidenheid	aan	ophangmethode	te	gebruiken.	Het	ophangen	met	magneten	
voorkomt	dat	het	systeem	beschadigd	wordt	bij	het	bevestigen	van	de	
kunstwerken.	Daarnaast	is	het	ophangen	met	magneten	eenvoudiger	bij	te	stellen	
dan	bij	het	gebruik	van	bijvoorbeeld	spijkers.	Voor	kinderen	zal	het	ophangen	van	
tekeningen	met	behulp	van	magneten	ook	weinig	problemen	opleveren.	

Het	systeem	kan	ook	op	andere	locaties	opgezet	worden	doordat	het	
zelfstandig	staat	in	de	ruimte.	Bij	het	opbouwen	op	andere	locaties	kan	ervoor	
gekozen	worden	om	minder	onderdelen	mee	te	nemen	om	een	eenvoudigere	
versie	van	het	systeem	neer	te	zetten.	

Kunstenaar:		 De	flexibiliteit	van	het	systeem	geeft	de	kunstenaars	meer	
	 	 mogelijkheden	qua	tentoonstellen.	De	ophangmethode	bevind		
	 	 zich	in	de	meeste	gevallen	achter	het	kunstwerk	en	is	hierdoor		
	 	 niet	te	zien	door	het	publiek.	Met	behulp	van	een	plank	kunnen		
	 	 ook	beelden	tentoongesteld	worden	via	het	systeem.	

Galerijhouder:	 De	galerijhouder	heeft	meer	mogelijkheden	om	de	galerij	in	te		
	 	 richten	naar	eigen	wens.	Doordat	het	systeem	uit	verschillende		
	 	 onderdelen	bestaat	is	deze	makkelijker	te	vervoeren.	De	
	 	 onderdelen	kunnen	daarnaast	vervangen	worden	als	ze	kapot			
	 	 gaan.	Magneten	zijn	eenvoudig	te	herpositioneren	op	het	
	 	 oppervlak.	Dit	zorgt	ervoor	dat	het		uitlijnen	van	de	kunstwerken		
	 	 makkelijker	gaat.

Publiek:			 Kinderen	zijn	in	staat	om	hun	eigen	werken	aan	het	systeem	op	te
		 	 hangen	met	behulp	van	de	magneten.	Het	is	mogelijk	om		 	
	 	 een	aangepaste	versie	van	het	paneel	te	maken	voor	een		 	
	 	 kindergedeelte.	Doordat	het	systeem	uit	onderdelen	bestaat	
	 	 kunnen	er	specifiek	onderdelen	voor	het	kindergedeelte	worden		
	 	 ontworpen	zonder		het	gehele	systeem	te	hoeven	veranderen.

Minpunten
Het	systeem	bestaat	uit	een	aantal	verschillende	onderdelen.	Sommige	van	deze	
onderdelen	zullen	minder	vaak	gebruikt	worden	dan	anderen.	Dit	resulteert	in	
een	assortiment	van	onderdelen	die	ruimte	in	beslag	nemen	in	de	opslag.	Ook	kan	
het	opbouwen	van	het	systeem	onoverzichtelijk	worden	doordat	er	verschillende	
onderdelen	zijn.	

De	onderdelen	zullen	nooit	volledig	op	elkaar	aansluiten.	Hierdoor	zullen	er	naden	
te	zien	zijn	tussen	de	onderdelen.

Het	losmaken	van	de	magneten	die	aan	het	metalen	oppervlak	vast	zitten	kan	lastig	
zijn	bij	de	sterkere	magneten.	

Kunstenaar:		 	 De	naden	kunnen	afleiden	van	het	tentoongestelde		 	
	 	 	 kunstwerk.
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Concept 2

Pluspunten
Het	systeem	is	zowel	te	gebruiken	voor	platte	kunst	als	wel	voor	beelden.	
Daarnaast	kan	er	kunst	aan	beide	kanten	van	het	plaat	opgehangen	worden.	Ook	is	
het	mogelijk	om	het	plaat	te	verwisselen	als	deze	vervangen	moeten	worden.	Om	
een	andere	plaat	te	gebruiken	hoeft	er	alleen	een	viertal	klemmen	aan	de	plaat	
bevestigd	te	worden.	De	klemmen	zelf	zijn	herbruikbaar.	Daarnaast		is	het	mogelijk	
om	het	systeem	op	een	andere	locatie	te	gebruiken.	Om	het	systeem	op	een	
andere	locatie	te	gebruiken	is	er	alleen	een	ophangpunt	aan	de	bovenkant	nodig.	

Kunstenaar:	 Het	kunnen	tentoonstellen	van	beelden	via	het	systeem	bied		 	
	 	 meerdere	mogelijkheden	voor	de	kunstenaars	om	hun	werk	te		
	 	 exposeren.	Daarnaast	is	de	hoogte	van	het	werk	te	verstellen.			
	 	 De	ophangmethode	bevind	zicht	in	de	meeste	gevallen	achter	het		
	 	 kunstwerk	en	is	hierdoor	niet	te	zien	door	het	publiek.

Galeriehouder:		 Doordat	het	systeem	zowel	platte	kunst	als	wel	beelden	kan	
	 	 tentoonstellen	zijn	er	geen	sokkels	of	andere	oplossingen	nodig		
	 	 naast	het	systeem.	
  
Publiek	 :	 De	afwezigheid	van	wanden,	die	vanaf	de	grond	tot	het	plafond		
	 	 lopen,	kan	resulteren	in	een	minder	gesloten	gevoel	voor	het			
	 	 publiek.	

Galerijhouder:	 Het	opbouwen	met	behulp	van	meerdere	onderdelen		 	
	 	 kan	chaotisch	worden	indien	er	geen	goede		communicatie	is		 	
	 	 tijdens	het	opbouwen	van	de	galerij.	Dit	kan	voor	de	galerijhoud	
	 	 er	als	lastig	zijn.	Het	verwijderen	van	de	magneten	kan	lastig		 	
	 	 worden	wanneer	de	trekkracht	van	de	magneet	groot	is.

Publiek:	 	 Voor	het	publiek	kan	een	systeem	dat	uit	meerdere	onderdelen		
	 	 bestaat	eruitzien	als	een	bouwpakket.	Doordat	elk	onderdeel		
	 	 zorgt	voor	een	naad	bij	de	overgang	kan	het	totaalbeeld	er	slordig	
	 	 uitzien.	De	naden	kunnen	aflijden	van	het	werk	dat	
	 	 tentoongesteld	wordt.
 
Aandachtspunten
Er	dient	gekeken	te	worden	naar	een	manier	om	de	onderdelen	te	bevestigen.	De	
onderdelen	zullen	goed	vastgemaakt	moeten	worden	om	ervoor	te	zorgen	dat	het	
systeem	stabiel	blijft	staan.	Zo	zal	het	paneel	goed	op	de	voet	vast	moeten	
staan.	Indien	er	bij	elke	verbinding	dezelfde	type	pinnen	wordt	gebruikt	zal	er	goed	
naar	de	pinnen	gekeken	moeten	worden.	De	pinnen	die	nodig	zijn	om	de	plaat	op	
het	voetstuk	zullen	meer	kracht	te	verwerken	krijgen	dan	de	andere	onderdelen.	
Wanneer	er	verschillende	formaten	pinnen	gebruikt	worden	resulteert	het	in	meer	
onderdelen	in	de	opslag	en	meer	chaos	tijdens	het	opbouwen.	

Daarnaast	zal	er	gekeken	moeten	worden	naar	de	belangrijkste	onderdelen	die	aan	
het	systeem	gekoppeld	kunnen	worden.	Dit	is	nodig	om	te	voorkomen	dat	er	een	
groot	aantal	verschillende	hulpstukken	bestaan	die	nauwelijks	de	opslag	uitkomen.
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Minpunten
De	kabels	moeten	opgehangen	worden	aan	een	vast	punt	op	de	locatie.	Het	
systeem	wordt	hierbij	beperkt	door	mogelijkheden	van	het	plafond.	Ook	zal	er	een	
ladder	nodig	zijn	om	de	kabels	te		bevestigen.	Om	de	plaat	in	horizontale	positie	te	
bevestigen	zijn	er	vier	kabels	nodig.	Deze	kabels	zullen	op	een	specifieke	afstand	
van	elkaar	opgehangen	moeten	worden.	Dit	zal	lastig	worden	wanneer	de	locatie	
niet	voldoende	gelegenheid	biedt	om	de	kabels	te	bevestigen.	Daarnaast	zullen	
de	kabels	zichtbaar	zijn	bij	het	bevestigen	in	de	horizontale	stand.	Dit	kan	storend	
werken.	het	systeem	maakt	gebruikgemaakt	van	een	houtenplaat	waar	in	geboord	
zal	worden.	Deze	plaat	zal	hierdoor	af	en	toe	vervangen	moeten	worden.	

Kunstenaar:			 In	de	horizontale	stand	kunnen	de	kabels	de	aandacht	van	het		
	 	 kunstwerk	afleiden.

Galerijhouder:	 Doordat	het	systeem	wordt	opgehangen	aan	het	plafond	zal	de		
	 	 galerijhouder	bij	het	herinrichten	een	ladder	nodig	hebben.	Ook		
	 	 zal	het	uitmeten	van	de	kabelposities	lastig	zijn.	Doordat	er	
	 	 geboord	wordt	in	de	plaat	zal	deze	af	en	toe	vervangen	moeten		
	 	 worden.

Publiek:	 	 Indien	de	plaat	in	de	horizontale	stand	wordt	bevestigd	zal	het		
	 	 publiek	vier	kabels	rond	het	werk	zien.	

Aandachtspunten
Het	zou	helpen	om	een	alternatief	te	hebben	voor	de	huidige	bevestigingspunten	
van	de	kabels.	Doordat	de	kabels	aan	een	vast	punt	op	de	locatie	opgehangen	
moeten	worden	met	een	specifieke	afstand	tussen	de	ophangpunten	wordt	de	
flexibiliteit	van	het	systeem	beperkt.	Ook	kan	er	gekeken	worden	naar	een	
manier	om	de	klemmen	op	een	andere	manier	aan	de	plaat	te	bevestigen.	Dit	zal	
de	mogelijkheid	geven	om	gebruik	te	maken	van	magneten	of	zuignappen	voor	het	
ophangen	van	de	kunstwerken.	Tot	slot	moet	er	gekeken	worden	hoe	er	
voorkomen	kan	worden	dat	de	plaat	gaat	slingeren	waneer	er	kracht	op	gezet	
wordt.

Concept 3

Pluspunten
Het	is	mogelijk	om	het	paneel	te	verwisselen	indien	deze	vervangen	dient	te	
worden.	Hierdoor	kunnen	er	verschillende	type	panelen	te	gebruiken.	Dit	maakt	
het	mogelijk	om	kunstwerken	met	behulp	van	magneten,	zuignappen	of	spijkers	
op	te	hangen.	Het	systeem	bestaat	uit	weinig	verschillende	onderdelen.	Dit	zorgt	
ervoor	dat	het	systeem	gemakkelijk	neergezet	kan	worden.	Indien	er	wielen	
ondergezet	worden	kan	het	systeem	gemakkelijk	verplaatst	worden.	Doordat	het	
systeem	zelfstandig	staat	is	het	mogelijk	om	het	systeem	op	andere	locaties	te	
gebruiken.	

Kunstenaar:	 Doordat	het	systeem	vooral	bestaat	uit	een	paneel	zal	de	
	 	 aandacht	minimaal	van	het	kunstwerk	afgeleid	worden.	De		 	
	 	 ophangmethode	bevind	zicht	in	de	meeste	gevallen	achter	het		
	 	 kunstwerk	en	is	hierdoor	niet	te	zien	door	het	publiek.

Galerijhouder	 Het	systeem	is	gemakkelijk	op	te	zetten	en	te	verplaatsen	voor	de		
	 	 galerijhouder.	

Publiek	 :	 Doordat	het	systeem	vrij	simpel	oogt	leid	het	weinig	af	van	het		
	 	 kunstwerk	zelf.	
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Minpunten
Het	systeem	heeft	aan	de	achterkant	twee	uitstekende	voeten	voor	stabiliteit.	Door	
deze	voeten	is	het	beter	om	geen	kunstwerken	aan	de	achterzijde	te	tonen.	Om	de	
wielen	onder	het	systeem	te	bevestigen	zal	het	volledige	systeem	opgetild	moeten	
worden.	Wielen	die	uitsteken	zorgen	ervoor	het	publiek	kan	struikelen.	Wielen	
die	een	kleiner	oppervlak	hebben	dan	de	onderkant	van	het	systeem	zorgen	voor	
minder	stabiliteit.	Om	deze	redenen	zullen	de	wielen	verwijderd	moeten	worden	
voor	het	tentoonstellen.	

Kunstenaar:	 -

Galerijhouder:	 -

Publiek:	 	 De	achterzijde	van	het	paneel	bevat	twee	uitstekende	voeten			
	 	 waarover	het	publiek	zou	kunnen	struikelen.

Aandachtspunten
Het	paneel	mag	niet	omvallen.	Hiervoor	moet	goed	gekeken	worden	naar	hoe	het	
paneel	in	de	voet	bevestigd	en	ondersteund	wordt.	

Concept 4

Pluspunten
Het	systeem	is	flexibel	doordat	de	afmetingen	van	het	frame	zijn	in	te	stellen.	Dit	
resulteert	in	een	systeem	dat	beter	kan	aansluiten	op	de	behoefte	van	de	galerij.	
Doordat	het	frame	bestaat	uit	losse	onderdelen	kan	deze	uit	elkaar	
gehaald	worden.	Het	uit	elkaar	halen	zorgt	ervoor	dat	het	product	minder	ruimte	
in	beslag	neemt	tijdens	het	opbergen	en	zal	het	transporteren	makkelijker	gaan.	
Er	wordt	gebruikgemaakt	van	een	doek	waaraan	de	werken	opgehangen	worden.	
Op	deze	manier	wordt	het	systeem	niet	beschadigt	tijdens	het	ophangen	van	de	
kunstwerken.	Het	systeem	staat	zelfstandig	en	zal	hierdoor	ook	op	andere	locaties	
gebruikt	kunnen	worden.

Kunstenaar:	 De	ophangmethode	bevind	zicht	in	de	meeste	gevallen	achter	het		
	 	 kunstwerk	en	is	hierdoor	niet	te	zien	door	het	publiek.

Galerijhouder:	 Het	systeem	is	in	te	stellen	en	zal	hierdoor	meer	mogelijkheden		
	 	 bieden	voor	het	inrichten	van	de	HeArtgallery.	Doordat	het	
	 	 systeem	uit	elkaar	te	halen	is	zal	het	vervoeren	en	opslaan	
	 	 makkelijker	worden

Publiek:	 	 -

Minpunten
Om	het	doek	strak	te	trekken	bij	verschillende	afmetingen	van	het	frame	zullen	er	
ook	verschillende	doeken	nodig	zijn.	Bij	het	gebruiken	van	verschillende	formaten	
doek	wordt	het	systeem	beperkt	door	de	beschikbare	afmetingen	van	de	doeken.	
Hierdoor	zal	een	deel	van	de	flexibiliteit	afnemen.	Ook	resulteert	het	hebben	van	
diverse	afmetingen	doeken	in	meer	benodigde	opslagruimte.	Verder	zal	het	doek	
volledig	strak	getrokken	moeten	worden	om	niet	slordig	over	te	komen.	Doordat	
het	frame	in	te	stellen	is	zal	het	opzetten	van	het	systeem	veel	tijd	kosten.	Indien	
het	systeem	uit	elkaar	gehaald	is	en	vervolgens	opgebouwd	wordt	zal	het	
opbouwen	nog	langer	duren.	Na	het	kiezen	van	een	concept	om	verder	mee	te	
gaan	is	er	een	testsample	van	de	stof	ontvangen.	In	de	bijlage	[M]	is	te	lezen	dat	
deze	stof	niet	voldoet	aan	de	beleving	die	de	HeArtGallery	wilt	neerzetten.	Doordat	
er	haken	tussen	de	stof	opgehangen	worden	is	de	stof	vrij	open.	Hierdoor	kan	er	
door	de	stof	heen	gekeken	worden.
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Concept 5

Pluspunten
Het	paneel	waaraan	de	kunst	wordt	bevestigd	kan	vervangen	worden.	Hierdoor	
kunnen	er	verschillende	type	panelen	te	gebruiken.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	
kunstwerken	met	behulp	van	magneten,	zuignappen	of	spijkers	op	te	hangen.	
Het	systeem	staat	zelfstandig	en	zal	dus	ook	op	andere	locaties	gebruikt	kunnen	
worden.

Kunstenaar:	 De	ophangmethode	bevind	zicht	in	de	meeste	gevallen	achter	het		
	 	 kunstwerk	en	is	hierdoor	niet	te	zien	door	het	publiek.

Galerijhouder:	 Het	systeem	is	gemakkelijk	op	te	zetten.

Publiek:	 	 -

Minpunten
Het	systeem	is	vrij	groot	omdat	het	paneel	in	een	frame	gehangen	wordt	dient	
het	frame	groter	te	zijn	dan	het	paneel.	Een	groter	systeem	neemt	meer	ruimte	in	
beslag	op	de	locatie.	Het	frame	is	zichtbaar	voor	het	publiek	en	kan	de	aandacht	
afleiden	van	het	kunstwerk.	

Kunstenaar:	 Indien	het	systeem	te	aanwezig	is	zal	het	de	aandacht	van	het			
	 	 kunstwerk	afleiden.

Galerijhouder:	 Het	systeem	neemt	veel	ruimte	in	doordat	het	paneel	binnen	een		
	 	 frame	hangt.	

Publiek:	 	 Indien	het	systeem	te	aanwezig	is	kan	deze	te	imposant	gevonden		
	 	 worden.	Daarnaast	kan	het	systeem	de	aandacht	van	de	kunst		
	 	 werken.

Aandachtspunten
Er	dient	gekeken	te	worden	naar	hoe	het	systeem	stabiel	kan	blijven	staan	wanneer	
het	paneel	is	bevestigd.	Het	systeem	mag	niet	omvallen	wanneer	er	een	kleine	
kracht	opgezet	wordt.	Daarnaast	zal	het	systeem	niet	te	veel	ruimte	in	mogen	
nemen.	Ook	zal	er	gekeken	moeten	worden	hoe	het	paneel	bevestigd	wordt	aan	
het	frame.

Kunstenaars:	 Het	doek	dat	gebruikt	wordt	is	deels	doorschijnen	dit	leid	af	van		
	 	 het	kunstwerk.

Galerijhouder:	 Doordat	er	veel	is	in	te	stellen	zal	het	systeem	de	galerijhouder		
	 	 veel	tijd	kosten	om	goed	te	zetten.	

Publiek:	 	 Doordat	het	doek	doorschijnend	is	kan	het	publiek	andere		 	
	 	 mensen	zien	bewegen	achter	de	wand.	Dit	geeft	een	onrustig			
	 	 gevoel.

Aandachtspunten
Het	doek	van	het	concept	is	gebaseerd	op	een	bestaand	product.	Dit	product	wordt	
echter	alleen	geleverd	door	een	enkel	bedrijf.	Hierdoor	zal	het	toepassen	van	de	
techniek	lastiger	worden.	Mogelijk	kan	er	een	vergelijkbaar	product	gevonden	
worden.	Ook	kan	gekeken	worden	of	het	product	in	samenwerking	met	het	bedrijf	
gemaakt	zou	kunnen	worden.	Het	instellen	van	het	frame	zal	het	voor	de	gebruiker	
makkelijk	moeten	maken	om	dezelfde	lengtes	over	het	geheel	systeem	in	te	stellen.	
Ongelijke	lengtes	zorgt	voor	een	onstabiel	systeem	en	een	slordige	uitstraling.	
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Concept keuze

Uiteindelijk	is	ervoor	gekozen	om	met	concept		1	verder	te	gaan.	Concept	1	kan	
door	het	gebruikt	van	modulaire	onderdelen	naar	eigen	wens	opgebouwd	worden.	
Ook	kunnen	er	verschillende	hulpstukken	aan	het	systeem	bevestigd	worden.	
Indien	nodig	kunnen	er	nieuwe	hulpstukken	gemaakt	worden.	Concept	2,	3	en	
5	missen	deze	vorm	van	flexibiliteit.	Concept	4	is	ook	flexibel	te	gebruiken	maar	
wordt	belemmerd	door	het	gebruik	van	het	doek.	Daarnaast	is	het	bij	concept	1	
en	concept	2	mogelijk	om	kunstwerken	aan	beide	zijdes	van	het	systeem	op	te	
hangen.	

Naast	deze	flexibiliteit	kan	het	systeem	gemakkelijk	op	verschillende	locaties	
neergezet	worden.	Dit	is	een	probleem	bij	concept	3	dat	afhankelijk	is	van	
bevestigingspunten	aan	het	plafond.	Doordat	het	systeem	uit	losneembare	
onderdelen	bestaat	is	het	ook	makkelijk	te	verplaatsen	of	op	te	slaan.	

Bij	alle	concepten	biedt	het	systeem	flexibiliteit	bij	het	ophangen	van	de	
kunstwerken.	Bij	concept	1,2,3	en	5	kan	dit	gebeuren	middels	magneten	of	
zuignappen.	Bij	concept	4	gebeurt	dit	via	een	doek.	Doordat	dit	doek	te	
doorschijnend	is	zal	het	gebruik	ervan	de	aandacht	van	het	kunstwerk	afleiden.	Het	
ophangen	van	kunstwerk	met	behulp	van	magneten	is	een	zeer	snellen	en	
gemakkelijke	oplossing.	Ook	zijn	magneten	goed	te	verplaatsen.	Dit	resulteert	in	
het	sneller	inrichten	van	de	galerij	en	het	beter	kunnen	uitlijnen	van	de	werken.	
Verder	kunnen	kinderen	ook	gebruik	maken	van	het	ophangsysteem.	

Concept	1	is	gekozen	vanwege	de	vrijheid	die	het	systeem	biedt.	Doordat	er	een	
groot	assortiment	aan	verschillende	onderdelen	gebruikt	kan	worden	kan	het	
systeem	geschikt	gemaakt	worden	voor	verschillende	situaties.	Dit	maakt	het	ook	
mogelijk	om	op	een	later	moment	nieuw	onderdelen	te	maken	die	vervolgens	in	
het	systeem	gebruikt	kunnen	worden.	Daarnaast	zorgen	de	onderdelen	ervoor	dat	
het	systeem	in	delen	verplaatst	kan	worden.	Het	systeem	van	concept	1	staat	
zelfstandig.	Doordat	systeem	niet	afhankelijk	is	van	de	ruimte	waarin	deze	staat,	
kan	het	systeem	ook	op	andere	locaties	dan	de	HeArtgallery	gebruikt	worden.

Naast	de	genoemde	punten	heeft	Jan	Noltes	tijdens	de	gesprekken	laten	weten	dat	
concept	1	ook	zijn	voorkeur	heeft.
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Optimaliseren

Het	systeem	is	een	alternatief	voor	het	ophangen	aan	de	bestaande	wanden.	
Hierdoor	zijn	de	bestaande	wanden	maar	in	een	beperkte	mate	bij	het	proces	
betrokken.	De	hele	galerij	dient	eenzelfde	uitstraling	te	hebben.	Om	dit	te	bereiken	
zal	systeem	dus	bij	de	wanden	moeten	aansluiten	en	visa	versa.	Aangezien	het	
systeem	gebruik	maakt	van	magneten	om	kunstwerken	op	te	hangen	zal	dit	ook	
terug	moeten	komen	bij	de	muren.	In	de	huidige	setting	wordt	de	kunst	met	
spijkers	bevestigd	aan	de	bestaande	muren.	Dit	past	niet	bij	het	idee	van	het	
ophangen	van	kunstwerken	met	behulp	van	magneten.	

Er	is	gekeken	naar	een	manier	om	dit	probleem	op	te	lossen.	Een	aantal	
oplossingen	zullen	worden	besproken.

Metalen platen
De	muren	van	de	locatie	kunnen	voorzien	worden	van	een	metalen	plaat.	Door	een	
plaat	voor	de	muur	te	plaatsen	zal	op	de	gehele	muur	gebruik	gemaakt	kunnen	
worden	van	magneten.	Daarnaast	sluit	de	uitstraling	van	de	muur	aan	bij	de	
uitstraling	van	het	systeem.

Oplossing muren

Het	gekozen	concept	bevat	een	aantal	oplossingen	die	verdere	uitgewerkt	dienen	
te	worden	voordat	deze	daadwerkelijk	toegepast	kunnen	worden.	Er	wordt	
opnieuw	gekeken	naar	de	onderdelen	en	werking	van	concept	1.	Het	concept	
wordt	geoptimaliseerd	aan	de	hand	van	een	aantal	deelproblemen.	Hierbij	zullen	
er	een	aantal	mogelijke	oplossingen	voor	de	deelproblemen	worden	aangestipt.	Uit	
deze	oplossingen	wordt	het	idee	gekozen	dat	het	beste	aansluit	bij	het	systeem	en	
de	HeArtgallery.	De	gekozen	oplossing	wordt	vervolgens	in	meer	detail	uitgewerkt.	

De	volgende	deelproblemen	worden	besproken:
 - Oplossing muren:	Een	oplossing	om	de	muren	van	de	locatie		 	
	 	 beter	bij	het	concept	te	laten	aansluiten.
 - Bevestiging onder een hoek:	Een	oplossing	voor	het	onder	een		
	 	 hoek	plaatsen	van	de	wanden.
 - Koppelen van wanden:	Oplossing	voor	het	aan	elkaar	koppelen		
	 	 van	wanddelen.
 - Bevestiging onderdelen: Oplossing	voor	het	bevestigen	van	de		
	 	 onderdelen.
 - Magneten:	Oplossing	voor	het	gebruik	van	magneten.	Hierbij			
	 	 wordt	er	gekeken	naar	de	magneten	en	naar	het	materiaal	waar		
	 	 deze	aan	bevestigd	worden.
 - Voet:	Oplossing	voor	het	stabiel	staan	van	het	systeem.	Hierbij		
	 	 wordt	er	gekeken	naar	de	voet	waarmee	het	systeem	staat.
 - Wielen:	Hierbij	wordt	er	gekeken	of	er	wielen	aan	het	systeem		
	 	 toegevoegd	kunnen	worden.
 - Paneel: Hierbij	wordt	er	gekeken	hoe	het	paneel	eruit	gaat	zien.
 - Gewicht verkleinen:	Er	wordt	gekeken	of	het	gewicht	van	het			
	 	 systeem	verkleind	kan	worden.
 - Verlichting:	Er	wordt	gekeken	hoe	verlichting	bij	het	ontwerp			
	 	 geïmplementeerd	kan	worden.
 - Bedrading:	Bij	bedrading	wordt	er	gekeken	naar	een	manier	om		
	 	 eventuele	kabels	weg	te	werken.
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Figuur 130: Metaal platen aan de wand. De kunstwerken zijn 
met rood aangegeven.

Figuur 131: Systeem voor de muur zetten.

Systeem plaatsen voor de muur
Een	oplossing	is	om	het	systeem	voor	de	muren	te	plaatsen.	Hierbij	zal	de	muur	zelf	
genegeerd	worden.	Het	ontworpen	systeem	zal	de	taak	van	de	muur	overnemen.	
Hiervoor	worden	dezelfde	wanden	gebruikt	als	in	de	rest	van	de	HeArgallery.	Zo	
worden	de	kunstwerken	in	de	gehele	galerij	op	eenzelfde	manier	tentoongesteld.

Magnetische verf
Er	is	al	eerder	gekeken	naar	magnetische	verf.	Deze	verf	bleek	niet	sterk	genoeg	te	
zijn	om	grote	werken	met	een	zware	lijst	op	te	hangen.	Door	een	andere	
samenstelling	van	de	verf	zou	er	misschien	meer	haalbaar	zijn.	Hiervoor	zal	er	meer	
metaal	door	de	verf	gemengd	moeten	worden.	Vervolgens	kunnen	de	wanden	van	
de	locatie	met	deze	verf	bedekt	worden.	Ook	zou	de	verf	gebruikt	kunnen	worden	
voor	het	systeem	zelf.	Dit	kan	gebeuren	door	panelen	met	verf	te	bedekken	in	
plaats	van	een	metalen	plaat	te	gebruiken.
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De muren zo laten
Het	is	een	mogelijkheid	om	de	muren	te	laten	voor	wat	ze	zijn.	De	muren	zijn	al	
te	gebruiken	voor	het	ophangen	van	kunst.	Het	aanpassen	van	de	manier	waarop	
deze	kunst	opgehangen	gaat	worden	zal	de	totaal	kosten	voor	het	implementeren	
van	het	systeem	verder	omhoog	brengen.	Aangezien	de	stichting	afhankelijk	is	van	
giften	zullen	deze	extra	kosten	niet	gewenst	zijn.	De	muren	zijn	in	de	huidige	
situatie	geschrikt	om	de	kunstwerken	tentoon	te	stellen.	Het	feit	dat	dit	met	
spijkers	gebeurt	in	plaats	van	met	magneten	zal	voor	het	publiek	niet	belangrijk	
zijn.	Bij	beide	ophangmethodes	is	niet	te	zien	hoed	de	werken	bevestigd	zijn.	Het	
bevestigen	van	de	kunstwerken	gebeurt		tussen	het	kunstwerk	en	de	wand	zijn.	Dit	
is	uit	het	zicht	voor	de	gebruiker.	Indien	de	muur	en	het	wandsysteem	eenzelfde	
kleur	hebben	zal	het	eenzelfde	uitstraling	hebben.

Keuze
De	muren	met	metalen	platen	bekleden	is	de	oplossing	die	het	best	
aansluit	bij	het	bedachte	systeem.	Hierbij	kan	er	op	eenzelfde	manier	kunst	
opgehangen	worden.	Indien	er	magnetische	verf	gebruikt	zou	worden	is	het	
onmogelijk	om	een	groot	deel	van	de	kunstwerken	op	te	hangen.	Doordat	de	
aantrekkingskracht	tussen	de	magneet	en	de	kleine	metaal	deeltjes	in	de	verf	niet	
sterk	genoeg	is	zijn	de	op	te	hangen	werken	al	snel	te	zwaar.	In	bijlage	[N]	is	meer	
te	lezen	over	de	magnetische	verf.	Bij	het	plaatsen	van	de	ontworpen	wand	direct	
voor	de	muren	kan	net	zo	goed	de	muur	bekleed	worden	met	een	metaalplaat.	
De	kosten	van	een	wanddeel	zullen	hoger	zijn	dan	de	kosten	van	de	metalen	plaat	
die	de	muur	bedekt.	Dit	komt	doordat	er	naast	een	aantal	onderdelen	ook	twee	
metalen	platen	gebruikt	zullen	worden	voor	systeem.		

Aangezien	geld	een	belangrijk	aspect	is	voor	HeArtpool	zal	het	met	staal	
bedekken	van	de	muren	niet	de	voorkeur	hebben.	Daarnaast	is	het	dubbelop	om	
een	alternatief	te	verzinnen	voor	muren	waar	het	al	mogelijk	is	om	kunstwerken	
aan	op	te	hangen.	Hierom	zal	de	HeArtgallery	voorlopig	dan	ook	de	muren	laten	
voor	wat	ze	zijn.	Uit	gesprekken	met	Jan	Noltes	kwam	naar	voren	dat	het	
aanpassen	van	de	muren	geen	prioriteit	heeft.	In	de	toekomst	kan	er	opnieuw	
gekeken	worden	naar	de	mogelijkheden.	

Bevestiging onder een hoek

In	de	huidige	situatie	is	nog	geen	oplossing	bedacht	om	platen	onder	een	hoek	
tegen	elkaar	te	zetten.	Aangezien	dit	een	mogelijkheid	moet	zijn	waarover	het	
systeem	beschikt	zal	er	een	manier	bedacht	moeten	worden.			

Hoekstuk
Om	beide	wanddelen	te	koppelen	kan	er	gebruik	gemaakt	worden	van	een	
hoekstuk.	Dit	onderdeel	zal	de	zijkant	van	het	paneel	aansluit	aan	de	zijkant	van	
het	andere	paneel.		Door	de	vorm	van	het	onderdeel	zal	het	beide	wanddelen	
onder	een	hoek	plaatsen.
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Figuur 132: Koppelen aan het hoekstuk. Figuur 133: Twee wanddelen met een hoekstuk.

Figuur 134: Wand met hoekstuk. Met blauw zijn de 
verbindingsstukken aangegeven.

Een	andere	manier	om	het	hoekstuk	te	verbinden	is	via	de	bovenkant.	Hiervoor	
wordt	een	verbindingsstuk	gebruikt	dat	de	onderdelen	via	de	bovenkant	aan	elkaar	
koppelt.	Doordat	het	hoekstuk	hierbij	niet	via	de	zijkanten	ondersteund	wordt	is	er	
een	voet	aan	het	onderdeel	toegevoegd.	De	voet	zorgt	ervoor	dat	het	onderdeel	
stabiel	staat.
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Figuur 135: Wanddeel met schuine hoek. Figuur 136: Drie wanddelen in een U-vorm.

Om	een	rechte	wand	op	te	bouwen	uit	meerdere	wanddelen	zullen	de	wanddelen	
in	de	tegenovergestelde	richting	aan	elkaar	gekoppeld	moeten	worden.

Figuur 137: Bovenaanzicht rechte wand. Deze wand is 
opgebouwd uit twee wanddelen. 

Geometrie B
Door	de	geometrie	van	de	voet	aan	te	passen	kunnen	de	wanddelen	onder	een	90°	
hoek	geplaatst	worden.	Hierbij	dient	de	voet	een	x	afstand	vanaf	de	zijkant	van	de	
wand	te	beginnen.	Deze	x	afstand	is	hierbij	gelijk	of	groter	dan	de	breedte	van	de	
voet.		

Figuur 138: Wanddeel met aangepaste voet.

Geometrie A
Door	de	geometrie	van	de	voet	en	het	paneel	aan	te	passen	kunnen	de	wanddelen	
onder	een	90°	hoek	geplaatst	worden.	Hiervoor	dient	de	voet	en	het	paneel	
afgeschuind	te	zijn	met	een	hoek	van	45°.		
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Figuur 139: Bovenaanzicht twee wanddelen.

De	wanddelen	kunnen	vervolgens	naast	elkaar	gezet	worden	om	een	groter	
wandoppervlakte	te	creëren.

Geometrie C
Ook	kan	de	geometrie	van	Geometrie	B	teruggebracht	worden	naar	een	tweetal	
voeten	waarop	de	wand	staat.	Deze	voeten	zullen	net	als	bij	Geometrie	B	een	x	
afstand	vanaf	de	zijkant	beginnen.

Figuur 140: Wanddeel met aangepaste voet.

De	wanddelen	kunnen	vervolgens	naast	elkaar	gezet	worden	om	een	groter	
wandoppervlakte	te	creëren.

Figuur 141: Bovenaanzicht twee wanddelen.
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Geometrie D
Deze	oplossing	is	de	vorm	van	Geometrie	B	met	steunpunten	aan	de	zijkanten.	
Deze	steunpunten	ondersteunen	het	paneel.	Dit	zorgt	ervoor	dat	de	wand	stabieler	
staat.

Keuze
Het	aanpassen	van	de	geometrie	van	de	voet	zoals	bij	Geometrie	D	heeft	de	
voorkeur.	

Bij	het	aanpassen	van	de	geometrie	van	het	paneel	zoals	bij	Geometrie	A	verliest	
de	wand	zijn	strakke	vorm.	Daarnaast	gaat	bij	Geometrie	A	de	symmetrie	verloren	
doordat	een	zijde	van	de	wand	een	kleiner	wandoppervlak	zal	hebben	dan	de	
andere	zijde.	De	andere	oplossingen	hebben	dit	probleem	niet.

In	vergelijking	met	Geometrie	A	is	het	bij	de	andere	oplossingen	makkelijker	om	de	
wand	in	een	S-vorm	op	te	bouwen.	Doordat	de	hoek	van	de	wand	bij	Geometrie	
A	het	alleen	mogelijk	maakt	om	de	aan	een	zijde	de	wand	verder	te	bouwen.	Een	
S-vorm	kan	bij	Geometrie	A	gemaakt	worden	door	twee	rechte	wanddelen	te	
gebruiken.	Dit	zal	voor	de	HeArtGallery	te	veel	ruimte	innemen	om	deze	vorm	
daadwerkelijk	te	kunnen	neerzetten.		Het	maken	van	een	S-vorm	is	wel	mogelijk	
wanneer	er	wordt	gewerkt	met	een	hoekstuk	of	met	Geometrie	B	,C	of	D.	

Figuur 142: Wanddeel met aangepaste voet.

De	wanddelen	kunnen	vervolgens	naast	elkaar	gezet	worden	om	een	groter	
wandoppervlakte	te	creëren.

Figuur 143: Bovenaanzicht twee wanddelen.
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Figuur 145: Geometrie A Figuur 146: Hoekstuk Figuur 147: Geometrie B en B3 Figuur 148: Geometrie B2

Oplossing	“Hoekstuk”	valt	net	als	Geometrie	A	af.	Het	gebruiken	van	een	hoekstuk	
vraagt	om	een	extra	onderdeel	dat	geproduceerd	moet	worden.	Dit	onderdeel	zal	
vervolgens	ook	opslagplaats	innemen	indien	het	niet	gebruikt	wordt.	

Om	het	systeem	stabiel	te	laten	staan	dient	de	voet	voldoende	oppervlakte	en	
massa	te	hebben.	Bij	Geometrie	C		is	het	oppervlakte	vrij	beperkt.	Deze	oplossing	
zal	hierdoor	minder	stabiel	zijn	dan	Geometrie	B	en	D.	Daarnaast	is	het	voor	het	
publiek	mogelijk	om	dichter	bij	het	kunstwerk	te	gaan	staan	bij	Geometrie	C	
doordat	een	persoon	tussen	beide	voeten	kan	gaan	staan.	Hierdoor	zal	de	barrière	
om	het	kunstwerk	aan	te	raken		lager	zijn	dan	bij	Geometrie	B	en	D.		Doordat	de	
voet	bij	Geometrie	C	niet	doorloopt	kan	deze	over	het	hoofd	gezien	worden	of	
kunnen	mensen	eroverheen	proberen	te	stappen.	Dit	kan	leiden	tot	struikelen.	
Geometrie	C	valt	vanwege	deze	redenen	af.	Geometrie	B	en	D	zijn	verder	vrijwel	
identiek.	Geometrie	D	bied	net	wat	meer	ondersteuning	voor	het	paneel.	Hierdoor	
heeft	Geometrie	D	de	voorkeur.	Bij	het	deelprobleem	“Voet”	zal	Geometrie	D	verd-
er	worden	uitgewerkt.

Een	ander	onderdeel	dat	verdere	uitwerking	nodig	heeft	is	de	verbinding	tussen	
twee	wanddelen.	In	het	concept	wordt	gezegd	dat	de	onderdelen	met	behulp	van	
pinnen	aan	elkaar	gekoppeld	worden.	Dit	heeft	verdere	uitwerking	nodig	voordat	
het	toegepast	kan	worden.	Hiernaast	wordt	er	gekeken	naar	alternatieve	voor	het	
gebruiken	van	pinnen.	De	oplossingen	worden	kort	besproken.	Ook	zullen	de	
voordelen	en	nadelen	toegelicht	worden

Koppelen van wanden

Vastklikken
In	het	gekozen	concept	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	een	methode	waarbij	de	pin	
vastklikt	in	de	wand.	De	verbinding	kan	krachten	loodrecht	op	de	wand	opvangen.	
Krachten	evenwijdig	aan	de	wand	zullen	tot	een	bepaald	punt	opgevangen	kunnen	
worden.	Aangezien	er	geen	spelling	tussen	de	wanden	is	zal	het	niet	mogelijk	zijn	
om	een	klikverbinding	te	maken	die	via	een	knop	los	te	koppelen	is.	De	verbinding	
zal	alleen	verbroken	kunnen	worden	door	de	wanddelen	uit	elkaar	te	trekken.	Een	
niet	al	te	sterke	verbinding	gebruiken	kan	hierbij	een	oplossing	zijn.	De	verbinding	
moet	verbroken	worden	wanneer	de	wanden	uit	elkaar	worden	getrokken.	Daar-
tegen	over	staat	dat	de	pin	kleine	krachten	moet	kunnen	opvangen.	Deze	krachten	
zullen	bestaan	uit	contact	met	het	publiek.		

Een	oplossing	kan	zijn	om	aan	een	zijde	van	de	wand	een	knop	te	maken.	Deze	
knop	zal	klein	genoeg	zijn	om	niet	af	te	doen	aan	de	uitstraling	van	de	wand.	Door	
de	knop	in	te	drukken	zal	de	klem	open	gaan	en	kan	de	pin	verwijderd	worden.
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Figuur 149: Doorsnede van de wand. Hierbij is te zien hoe de 
pin wordt vastgeklemd in de wand.

Losse verbinding
Hierbij	zitten	de	pinnen	los	in	de	onderdelen.	De	pinnen	dienen	zullen	hierbij	de	
onderdelen	op	hun	plaats	houden	met	behulp	van	zwaartekracht.	Doordat	de	
wanden	op	hun	plaats	blijven	door	het	gewicht	dient	de	pin	alleen	om	krachten	
loodrecht	op	de	wanden	op	te	vangen.	Door	de	pin	niet	vast	te	zetten	zullen	de	
wanden	gemakkelijk	uit	elkaar	gehaald	kunnen	worden.	Hierbij	zorgt	de	pin	ervoor	
dat	krachten	loodrecht	op	de	wand	er	niet	voor	zorgen	dat	de	wanddelen	uit	elkaar	
schuiven.	Een	kracht	evenwijdig	aan	de	wanden	zal	geen	problemen	opleveren	
doordat	beide	wanden	dezelfde	kant	opgeschoven	worden.	Indien	mensen	de	
wand	aanraken	zal	dit	gericht	naar	het	kunstwerk	zijn.	Dit	is	een	kracht	loodrecht	
op	de	wand.	Ook	zorgt	een	kracht	evenwijdig	aan	de	wand	er	niet	voor	dat	het	
oppervlak	waarop	het	kunstwerk	hangt	verstoord	wordt.

Figuur 150: Doorsnede van de wand. Hierbij is te zien hoe de 
pin wordt bevestigd in de wand.

Magneten
Een	andere	mogelijkheid	is	om	de	zijkant	van	de	wand	te	voor	zien	van	een	
magneetstrip.	Door	de	magneetstrip	zullen	wanddelen	aan	elkaar	vastklikken	met	
behulp	van	een	magnetisch	veld.	Deze	kracht	zal	sterk	genoeg	moeten	zijn	om	
aanrakingen	vanuit	het	publiek	op	te	vangen.	Hierbij	zal	het	mogelijk	moeten	zijn	
om	de	wanddelen	zonder	hulpmiddelen	uit	elkaar	te	trekken.
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Figuur 151: Zijaanzicht van de wand. 

Verbindingsstuk bovenkant
Naast	verbindingen	aan	de	zijkant	van	de	wand	kan	de	verbinding	ook	aan	de	
bovenkant	geplaatst	worden.	Door	een	hulpstuk	op	de	wand	te	zetten	kunnen	twee	
wanddelen	gekoppeld	worden.	Dit	hulpstuk	zal	beide	wanddelen	aan	de	bovenkant	
overlappen.	Dit	onderdeel	vangt	zowel	bewegingen	evenwijdig	aan	de	wand	als	wel	
bewegingen	loodrecht	op	de	wanden	op.

Figuur 152: Zijaanzicht van de wand. Hierbij is met blauw het 
verbindingsstuk aangegeven dat de wanden bijelkaar houd.

Paneelsluiting
Een	veelgebruikte	bevestiging	methode	voor	het	koppelen	van	bijvoorbeeld	
panelen	is	de	paneelsluiting.	Deze	koppelmethode	wordt	in	het	paneel	verwerkt.	
Een	zijde	bevat	een	haak	die	via	rotatie	in	de	sluiting	van	de	andere	zijde	valt.	
Hierbij	worden	bewegingen	evenwijdig	aan	de	wand	en	bewegingen	loodrecht	
op	de	wand	opgevangen.	Om	de	haak	te	roteren	zal	er	een	draaiknop	op	de	plaat	
geplaatst	moeten	worden.

Figuur 153: Zijaanzicht van de wanden. Deze doorsnede laten de werking van de paneelsluiting zien. Met behulp van de 
draaiknop (blauw) kan de sluiting (geel) gedraait worden totdat beide wanden aan elkaar gekoppelt zijn.
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Keuze
Er	is	gekozen	om	verder	te	gaan	met	het	idee	om	de	wanddelen	via	de	bovenkant	
te	koppelen.	Deze	oplossing	zorgt	ervoor	dat	er	alleen	verbindingen	nodig	zijn	aan	
de	bovenkant	van	de	plaat.	Doordat	de	zijkant	van	de	panelen	niet	verbonden	
worden	kunnen	deze	vlak	zijn.	Bij	de	andere	idee	richtingen	zou	de	wand	gaten	
aan	de	zijkant	hebben	om	de	pinnen	in	te	verbinden	of	om	een	haak	te	bevestigen.	
Doordat	de	verbinding	aan	de	bovenkant	het	minst	opvalt	voor	het	publiek	zal	het	
systeem	strakker	ogen	met	deze	oplossing.	Daarnaast	is	de	kracht	die	de	wanden	
op	moeten	vangen	uitsluitend	in	de	verticale	richting.	Dit	maakt	het	mogelijk	om	
gebruik	te	maken	van	de	zwaartekracht	om	de	onderdelen	op	hun	plaats	te	
houden.	Hierdoor	zal	er	geen	klikverbinding	nodig	zijn.	

Uitwerking verbindingsstuk bovenkant
Er	zijn	een	aantal	verschillende	verbindingsstukken	nodig	voor	het	systeem.	Om	de	
wanden	recht	naast	elkaar	te	plaatsen	is	er	een	“rechtstuk”	nodig	dat	beide	
wanddelen	verbind.	Voor	het	plaatsen	onder	een	90	graden	hoek	is	er	een	
“hoekstuk”	nodig	dat	beide	delen	onder	een	hoek	verbind.	Zowel	het	rechte	stuk	
als	wel	het	hoekstuk	zullen	van	halverwege	de	ene	wand	tot	halverwege	de	andere	
wand	lopen.	Dit	resulteert	in	een	gedeelte	van	de	wand	waar	geen	gedeelte	van	de	
wand	dat	geen	opzetstuk	bevat.	Om	dit	op	te	lossen	kan	er	een	“eindstuk”	
geplaatst	worden	voor	esthetische	redenen.	Dit	eindstuk	zorgt	ervoor	dat	de	
bovenkant	van	de	wand	overal	een	gelijke	hoogte	heeft.

Figuur 154: Zijaanzicht van de wand. Twee wanddelen worden verbonden 
middels een rechtstuk. Aan beide uiteinden zijn eindstukken geplaatst. De 

verbindingsstukken zijn met blauw aangegeven.

De	verbindingsstukken	bestaan	uit	een	balk	die	met	behulp	van	pinnen	de	
wanddelen	bijeenhoud.	Aangezien	het	mogelijk	moet	zijn	om	bovenop	de	wand	
verlichting	te	plaatsen	zijn	de	pinnen	deels	hol.	Hierdoor	kan	er	aan	de	
bovenkant	een	ander	onderdeel	op	het	verbindingsstuk	geplaatst	worden.	Dit	
onderdeel	maakt	gebruik	van	een	kleiner	formaat	pinnen	die	in	het	verbindingsstuk	
passen.

Figuur 155: Zijaanzicht van de wand. De dooorsnede laat zien hoe de 
verschillende opzetstukken inelkaar passen. Met blauw is het 

verbinsindsstuk 
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Rechtstuk
Het	rechtstuk	verbind	twee	wanddelen	die	in	een	rechte	lijn	naast	elkaar	worden	
geplaatst.	Het	onderdeel	loopt	vanaf	de	helft	van	het	ene	wanddeel	tot	de	helft	van	
het	andere	wanddeel.

Figuur 156: Rechtstuk. Dit onderdeel verbind twee wanddelen,

Hoekstuk
Het	hoekstuk	verbind	wanddelen	die	onder	een	90	graden	hoek	worden	geplaatst.	
Hierbij	loop	het	onderdeel	vanaf	de	helft	van	het	ene	wanddeel	tot	de	helft	van	het	
andere	wanddeel.

Figuur 157: Positie van de wanden voor een 90 Figuur 158: Hoekstuk. De verbindingspinnen zijn semi 
transparant weergegeven.

Eindstuk.
Het	eindstuk	zorgt	ervoor	dat	de	bovenkant	van	de	wand	een	gelijke	hoogte	heeft.	
Doordat	de	bevestigingsstukken	halverwege	de	wand	lopen	zou	zonder	het	
eindstuk	de	andere	helft	lager	ogen.	Om	de	wand	een	strakkere	uitstraling	te	
geven	kan	het	eindstuk	op	de	wand	gezet	worden.	Indien	er	een	ander	onderdeel	
bovenop	de	wand	wordt	gezet	zal	deze	zonder	het	eindstuk	maar	voor	de	helft	
ondersteund	worden.	

Het	eindstuk	zit	maar	met	een	pin	aan	de	wand	vast.	Aangezien	er	geen	kracht	op	
het	onderdeel	komt	te	staan	is	het	alleen	noodzakelijk	om	het	onderdeel	op	zijn	
plaats	te	houden.	Waneer	er	een	ander	onderdeel	opgezet	worden	zal	de	kracht	
naar	beneden	gericht	zijn	en	is	er	geen	kans	op	verplaatsing.

Figuur 159: Eindstuk.
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Bevestiging onderdelen

Bevestiging onderdelen
Om	de	onderdelen	aan	elkaar	te	bevestigen	worden	pinnen	gebruikt.	Hierbij	
worden	de	onderdelen	op	elkaar	gestapeld.	De	onderdelen	worden	bij	elkaar	
gehouden	doordat	de	pinnen	voorkomen	dat	de	onderdelen	in	het	horizontale	
vlak	bewegen.	Doordat	de	zwaartekracht	de	onderdelen	naar	beneden	trekt	zullen	
de	onderdelen	ook	niet	vanzelf	van	de	pinnen	los	raken.	De	wand	staat	stil	en	de	
onderdelen	hebben	hierbij	uitsluitend	een	kracht	naar	beneden	dit	zorgt	ervoor	dat	
er	geen	extra	bevestiging	nodig	is.		De	pinnen	die	de	onderdelen	bevestigen	zitten	
aan	de	onderdelen	vast.		Hierbij	is	het	paneel	een	uitzondering.	Het	paneel	bevat	
uitsluitend	inkepingen	waar	de	pinnen	in	bevestigde	worden.

Figuur 160: Bevestiging van de verschillende onderdelen.

Onderdelen	die	boven	op	de	wand	worden	geplaatst	maken	gebruik	van	een	
kleinere	set	pinnen.	De	reden	hiervoor	is	dat	deze	onderdelen	bovenop	de	eerder	
besproken	bevestigingsstukken	worden	geplaatst.	De	pinnen	van	de	
bevestigingsstukken	bevatten	pinnen	die	deels	hol	zijn.	Hierin	worden	de	pinnen	
van	de	bovenliggende	onderdelen	in	geplaatst.

Een	rubberen	inlay	zorgt	voor	extra	wrijving	en	voorkomt	dat	de	onderdelen	
beschadigt	raken.

Figuur 161: Bevestigen met behulp van een pin. De rubberen 
inlay is met zwart weergegeven.

Figuur 162: Bevestiging aan het paneel. Met zwart is de 
rubberen inlay weergegeven. Met blauw is het 

verbindingsstuk
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De	inkepingen	zijn	dieper	dan	dat	de	pinnen	lang	zijn	zodat	niet	het	volledige	
gewicht	van	het	onderdeel	op	de	onderkant	van	de	pinnen	rust.	Dit	zorgt	ervoor	
dat	het	onderdeel	over	de	volledige	lengte	ondersteund	wordt.	Ook	voorkomt	het	
problemen	met	eventuele	onevenheden	tussen	de	lengte	van	beide	pinnen.

Magneten

Om	te	bepalen	welke	magneet	er	precies	gebruikt	gaat	worden	is	er	meer	
onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkheden.	Hierbij	is	zowel	gekeken	naar	de	
beschikbare	magneten	als	wel	naar	het	materiaal	waaraan	de	magneet	bevestigd	
wordt.	In	bijlage[O]	is	hier	meer	over	te	vinden.			

Er	is	gekozen	om	Neodymium	magneten	te	gebruiken	voor	het	ophangen	van	de	
kunstwerken.	deze	magneten	zullen	bevestigd	worden	aan	een	RVS	plaat	of	aan	
een	staal	plaat.	Bij	het	gebruik	van	RVS	zal	een	staal	soort	uit	de	400	reeks	gekozen	
worden.	

Voor	het	bevestigen	van	de	kunstwerken	worden	magneten	gebruikt	met	
verschillende	hulpstukken.	Deze	magneten	worden	ingekocht.	In	de	bijlagen	[N]	zijn	
een	aantal	voorbeelden	van	de	te	gebruiken	magneten	weergegeven.	Om	te	
voorkomen	dat	de	wand	of	de	magneet	beschadigt	wordt	zal	de	onderkant	van	de	
magneet	voorzien	worden	van	een	0,5	millimeter	dunne	laag	rubber.	De	afstand	
tussen	de	metalen	plaat	en	de	magneet	worden	hierbij	groter.	Dit	zorgt	ervoor	
dat	er	sterkere	magneten	nodig	zijn	om	eenzelfde	trekkracht	te	krijgen.	Doordat	
de	rubberen	laag	voor	een	hogere	wrijving	zorgt	zal	een	deel	van	deze	“verloren”	
trekkracht	teruggewonnen	worden.	Een	magneet	met	rubberlaag	waaraan	een	
kunstwerk	van	vier		kilo	opgehangen	kan	worden	zal	ongeveer	20	kilogram	
trekkracht	hebben	in	de	horizontale	richting	zonder	de	rubberlaag.	Om	de	
magneet	met	rubberlaag	horizontaal	van	de	wand	af	te	halen	zal	ongeveer	16	
kilogram	trekkracht	nodig	zijn.	Door	de	magneet	van	de	metalen	plaat	af	te	
schuiven	kan	de	magneet	gemakkelijk	verwijderd	worden.

Voet

De	voet	van	het	systeem	zorgt	ervoor	dat	de	wand	stabiel	in	de	ruimte	staat.	Het	
onderdeel	voorkomt	dat	de	wand	omvalt	indien	er	een	kleine	kracht	op	wordt	
uitgeoefend.	De	voet	kan	voor	stabiliteit	zorgen	via	twee	verschillende	manieren.	
Dit	kan	via	oppervlakte	en	massa.

Figuur 163: Oppervlakte. Een groter 
oppervlakte  voor meer stabiliteit.

Figuur 164: Massa. Een grotere 
massa voor meer stabiliteit.
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Om	de	wand	stabiel	te	laten	staan	is	er	gekeken	naar	het	kantelen	en	schuiven	van	
de	wand.	In	de	bijlage	[P]	zijn	berekeningen	en	meer	informatie	hierover	te	vinden.	
Er	is	besloten	dat	wand	moet	blijven	staan	wanneer	een	man	met	een	hand	duwt	
op	een	hoogte	van	1,5	meter.	Om	deze	kracht	op	te	vangen		zal	de	voet	66	
centimeter	breed,	1	meter	lang	en	30	centimeter	hoog	zijn.		Deze	afmetingen	zijn	
met	behulp	van	bijlage	[P]	en	bijlage	[Q]	tot	stand	gekomen.	De	voet	bestaat	uit	
een	massief	stuk	hout.	Het	gewicht	van	de	voet	bedraagt	ongeveer	44	kilogram.	De	
voet	zal	wit	geverfd	worden	om	een	neutrale	uitstraling	te	creëren	die	aansluit	bij	
de	rest	van	het	systeem	en	de	locatie.

Figuur 165: Afmetingen: Lengte en breedte Figuur 166: Afmetingen: Hoogte

Aangezien	het	onderdeel	ongeveer	44	kilogram	zal	wegen	dient	er	gekeken	te	
worden	naar	een	manier	om	het	onderdeel	gemakkelijk	te	verplaatsen.	Door	
handgrepen	in	het	onderdeel	te	verwerken	is	er	meer	grip	bij	het	tillen.	Deze	
handgrepen	kunnen	zowel	inhammen	als	wel	hendels	zijn.	Vanwege	het	gewicht	en	
de	afmetingen	zal	het	onderdeel	door	twee	personen	getild	moeten	worden.

Figuur 167: Handgrepen inhammen. Figuur 168: Handgrepen hendels.
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Wielen

Om	de	wanddeel	makkelijker	te	verplaatsen	kan	het	systeem	op	wielen	gezet	
worden.	Met	de	wielen	kan	het	systeem	snel	verplaatst	worden	zonder	deze	uit	
elkaar	te	halen.	Een	drietal	oplossingen	om	het	systeem	van	wielen	te	voorzien	
wordt	bekeken.	Vaste	wielen,	losneembare	wielen	en	externe	producten.	Bij	de	
vaste	wielen	zal	er	gekeken	worden	naar	een	aantal	oplossingen	om	het	systeem	
stabiel	te	laten	staan.	Losneembare	wielen	kijkt	naar	de	mogelijkheid	om	wielen	
aan	het	systeem	vast	te	klikken.	Externe	producten	kijkt	naar	producten	die	
gebruikt	zouden	kunnen	worden	om	het	systeem	te	vervoeren.

Figuur 169: De voet van het systeem met wielen. De wielen 
kunnen opgetrokken worden om het systeem stabieler te 

maken.

Vaste wielen
Wanneer	het	systeem	op	de	juiste	plek	staat	kunnen	de	wielen	omhoog	gehaald	
worden.	De	wielen	hebben	een	kleiner	oppervlak	dan	de	onderzijde	van	de	voet	
wat	ervoor	zorgt	dat	het	systeem	minder	stabiel	met	wielen	staat.	Door	de	wielen	
omhoog	te	halen	wordt	de	stabiliteit	van	het	systeem	vergroot.	De	wielen	kunnen	
omhoog	gedrukt	worden	met	behulp	van	een	tandwielconstructie.	De	gebruiker	
trapt	een	pedaal	nar	beneden.	Dit	pedaal	zorgt	er	middels	een	
tandwieloverbrenging	voor	dat	de	wielen	omhoog	gehaald	worden.	

Figuur 170: Wanneer het oranje deel naar beneden wordt 
gedrukt gaat via een tandwieloverberening het wiel 

omhoog.

Een	nadere	methode	om	de	wand	stabiel	te	laten	staan	is	het	gebruiken	van	poten.	
Hierbij	worden	poten	uitgeschoven	waar	het	gewicht	van	de	wand	op	komt	te	
rusten.	De	wielen	zullen	hierbij	geen	contact	meer	maken	met	de	ondergrond.	
Daarnaast	kan	er	met	behulp	van	verstelbare	poten	gezorgd	worden	dat	de	
wand	altijd	recht	staat.	Indien	de	ondergrond	niet	waterpas	is	kan	dit	worden	
gecompenseerd	door	de	poten	uit	te	schuiven	totdat	wand	recht	staat.	Door	een	
draaiknop	te	draaien	zullen	de	poten	via	een	tandwieloverbrenging	uitgeschoven	
worden.

Figuur 171: Wanneer er aan de draaiknop(oranje) wordt 
gedraait gaat via een tandwieloverbrenging de poot(blauw) 

omhoog/omlaag. 
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Ook	kan	het	systeem	stabiel	gezet	worden	met	behulp	van	een	rem.	Door	de	
wielen	met	behulp	van	een	rem	te	blokkeren	zullen	kleine	krachten	er	niet	voor	
zorgen	dat	de	wand	gaat	bewegen.	De	gebruiker	duwt	de	rem	naar	beneden	zodat	
deze	contact	maakt	met	het	wiel.	Hierdoor	wordt	er	voorkomen	dat	het	wiel	
beweegt.

Figuur 172: Wannneer het oranje deel naar beneden wordt 
gedrukt word het wiel geremd. 

Losse wielen
Naast	de	wielen	vast	te	maken	aan	de	voet	kunnen	de	wielen	ook	als	los	onderdeel	
beschouwt	worden.	Deze	losneembare	wielen	kunnen	aan	de	voet	worden	
vastgemaakt	waneer	het	systeem	verplaatst	dient	te	worden.	Hierbij	worden	de	
wielen	aan	de	voet	vastgeklikt.	Vervolgens	worden	de	wielen	omlaag	gedraaid	via	
de	draaiknop	totdat	de	deze	op	de	grond	staan.

Figuur 173: Vastklikken van het wiel. Met de draaiknop(oranje) 
wordt het wiel omhoog of omlaag gebracht.

Externe producten
Naast	het	ontwerpen	van	onderdelen	voor	het	systeem	kan	er	ook	gebruik	gemaakt	
worden	van	bestaande	producten.	Deze	producten	zorgen	ervoor	dat	het	systeem	
op	wielen	komt	te	staan	om	het	transporteren	gemakkelijker	te	maken	voor	de	
gebruiker.	Hiervoor	zijn	er	twee	type	producten	te	gebruiken.	Een	trolley	of	een	
steekwagen.	Beide	producten	worden	veel	toegepast	voor	het	verplaatsen	van	
objecten.	
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Om	gebruik	te	maken	van	de	trolley	zal	het	systeem	op	de	trolley	getild	moeten	
worden.	Om	het	systeem	op	de	trolley	te	tillen	zal	het	systeem	eerst	uit	elkaar	
gehaald	moeten	worden.	Dit	komt	doordat	het	systeem	te	zwaar	is	om	door	een	
tweetal	personen	opgetild	te	worden.	Het	gebruik	van	een	trolley	zal	het	
verplaatsen	van	de	onderdelen	lichter	maken	voor	de	gebruiker.	Nadat	de	
gebruiker	het	onderdeel	op	de	trolley	heeft	gezet	kan	het	geheel	met	behulp	van	
wielen	verplaatst	worden.	Daarnaast	gaat	het	transporteren	met	een	trolley	sneller	
doordat	er	meerdere	onderdelen	op	de	trolley	passen	dan	dat	een	persoon	zou	
kunnen	vasthouden.

Figuur 174: Een trolley. (52)

Een	steekwagen	kan	het	systeem	zelf	optillen.	Door	de	steekwagen	tegen	het	sys-
teem	aan	te	zetten	en	het	systeem	vervolgens	te	kantelen	kan	deze	op	de	
steekwagen	geschoven	worden.	Afhankelijk	van	de	grote	van	de	steekwagen	kan	
het	systeem	in	zijn	geheel	vervoerd	worden.

Figuur 175: Een steekwagen. (53)

Keuze
Aangezien	het	systeem	modulair	is	kunnen	de	onderdelen	apart	worden	verplaatst.	
Dit	scheelt	in	het	gewicht	dat	er	gedragen	dient	te	worden.	Ook	zullen	de	
onderdelen	minder	groot	zijn	en	zijn	hierdoor	makkelijker	te	transporteren.	
Daarnaast	bepaald	HeArtpool	de	opzet	van	de	tentoonstelling	voordat	deze	
daadwerkelijk	wordt	opgebouwd.	Hierdoor	is	er	bekend	waar	de	wanden	komen	te	
staan.	Dit	voorkomt	dat	het	systeem	verplaatst	moet	worden.	Doordat	de	wanden	
niet	verplaatst	hoeven	te	worden	wanneer	ze	eenmaal	staan	is	het	plaatsen	van	
wielen	onder	de	wand	minder	noodzakelijk.	
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De	HeArtgallery		heeft	op	de	eerste	verdieping	een	tapijt	vloer.	Tapijt	maakt	het	
lastig	om	met	wielen	te	bewegen.	

Het	implementeren	van	wielen	en	een	manier	om	het	systeem	stabiel	te	maken	
met	de	wielen	zal	de	prijs	van	het	systeem	verhogen.	Doordat	de	stichting	finan-
cieel	afhankelijk	is	van	giften	zal	een	systeem	dat	voldoet	aan	de	basis	behoeftes	
zonder	al	te	hoge	kosten	de	voorkeur	hebben.	Doordat	het	systeem	ook	zonder	
wielen	werkt	zal	er	geen	extra	kosten	gemaakt	worden	om	de	wielen	toe	te	voegen	
aan	het	ontwerp.		Het	kan	een	mogelijkheid	zijn	om	later	een	aantal	onderdelen	te	
voorzien	van	wielen	voor	het	promoten	op	willekeurige	locaties.

De	onderdelen	kunnen	verplaatst	worden	met	behulp	van	een	trolley	of	een	
steekwagen	indien	hier	behoefte	aan	is.	Hierbij	is	voor	de	gehele	galerij	maar	een	
enkele	trolley	of	steekwagen	nodig	in	plaats	het	toevoegen	van	wielen	een	groot	
aantal	onderdelen.	Daarnaast	is	een	trolley	ook	voor	het	verplaatsen	van	andere	
objecten	geschrikt.

Paneel

Het	paneel	bevat	staal	om	de	magneten	aan	te	bevestigen.	Beide	kanten	van	het	
paneel	worden	voorzien	van	een	laag	staal	waaraan	de	kunstwerken	opgehangen	
kunnen	worden.	Hoe	het	paneel	er	verder	uit	gaat	zien	is	nog	niet	vastgesteld.	Aan	
de	hand	van	een	aantal	mogelijkheden	wordt	gekeken	hoe	het	paneel	opgebouwd	
kan	worden.

Metalen paneel
Het	paneel	kan	uit	een	solide	stuk	ferromagnetisch	metaal	bestaan.	De	bevestiging	
punten	voor	de	pinnen	zullen	in	het	paneel	worden	verwerkt.	

Figuur 176: Solide metalen paneel.
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Houten frame
Het	paneel	kan	aan	de	binnenkant	hol	zijn.	Door	het	paneel	op	te	bouwen	uit	een	
voorkant,	achterkant	en	een	frame	kan	het	gewicht	van	het	onderdeel		
teruggedrongen	worden.	Hierbij	zullen	twee	staal	platen	worden	bevestigd	in	een	
houten	frame.	Het	frame	kan	opgebouwd	worden	uit	losse	balken.	Hierbij	kan	het	
paneel	uit	elkaar	gehaald	worden	om	in	delen	vervoerd	te	worden.	In	het	frame	
worden	de	gaten	voor	de	pinnen	gemaakt.

Figuur 178: Paneel met houten frame.

Houten paneel
Een	andere	mogelijkheid	is	om	de	wand	op	te	bouwen	door	de	twee	metalen	
platen	aan	een	middenstuk	te	bevestigen.	Het	middenstuk	wordt	hierbij	van	hout	
gemaakt.	Het	middenstuk	wordt	voorzien	van		aansluitingen	voor	de	pinnen.	De	
metalen	platen	kunnen	van	het	middenstuk	af	worden	gehaald	om	het	paneel	in	
onderdelen	te	vervoeren.	

Figuur 177: Paneel met massief houten middenstuk.
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Keuze
Er	is	gekozen	om	de	wand	op	te	bouwen	uit	twee	metaal	platen	en	een	houten	
frame.	Het	maken	van	een	volledig	stalen	paneel	zou	leiden	tot	een	te	groot	
gewicht	om	handelbaar	te	zijn.	Het	gewicht	van	een	massief	stalen	plaat	in	deze	
afmeting	is	ongeveer	1500	kilogram.	1500	kilogram	is	zacht	uitgedrukt	te	zwaar	om	
door	een	tweetal	mensen	getild	te	worden.	Een	massief	houten	middenstuk	zal	
ongeveer	100	kilogram	dit	is	te	zwaar	om	door	twee	personen	getild	te	worden.	
Een	frame	dat	opgebouwd	wordt	uit	balken	heeft	het	voordeel	dat	elk	onderdeel	
apart	verplaatst	kan	worden.	Door	de	afmeting	en	het	gewicht	van	de	
onderdelen	is	dit	een	groot	voordeel.	Daarnaast	geeft	het	de	mogelijkheid	om	
kabels	en	dergelijke	binnen	in	het	frame	te	verwerken.

Uitwerking houten frame
De	platen	die	gebruikt	zullen	worden	gaan	tussen	de	25	en	de	35	kilogram	per	
stuk	wegen.	Een	systeem	waarbij	de	platen	los	verplaatst	kunnen	worden	zal	een	
zeer	groot	voordeel	opleveren.	Indien	de	platen	niet	los	vervoerd	kunnen	worden	
dient	er	gedacht	worden	aan	het	gebruik	van	hulpmiddelen	om	het	systeem	te	
verplaatsen.

De	platen	dienen	op	een	manier	te	worden	vastgezet	waarbij	ze	ook	weer	lost	te	
maken	zijn.	Een	oplossing	hiervoor	is	om	de	metalen	plaat	in	het	houten	frame	te	
schuiven.	Hierbij	wordt	de	plaat	in	het	frame	geklemd	met	behulp	van	de	
geometrie	van	het	frame.	Dit	kan	aan	bovenkant	gebeuren	of	aan	de	zijkanten.	Om	
de	platen	in	het	frame	te	schuiven	vanaf	de	bovenkant	zal	vrij	lastig	zijn	indien	de	
wand	twee	meter	hoog	is.	Daarnaast	zal	de	plaat	een	stuk	omhoog	getild	moeten	
worden.	Dit	omhoog	tillen	verijst	veel	kracht	van	de	gebruikers.	Ook	is	het	op	de	
locatie	onmogelijk	om	de	platen	boven	het	frame	te	tillen	om	deze	er	vervolgens	
in	te	schuiven.	Dit	zorgt	ervoor	dat	het	schuiven	via	de	bovenkant	geen	oplossing	
is.	Het	schuiven	via	de	zijkant	heeft	deze	problemen	niet.	De	hoogte	die	de	plaat	
hiervoor	getild	moet	worden	zal	ongeveer	30	centimeter	van	de	grond	af	zijn.	
Daarnaast	is	er	in	de	galerij	voldoende	ruimte	om	de	plaat	via	de	zijkant	in	het	
frame	te	schuiven.	

Figuur 179: Plaat vanaf de bovenkant schuiven. Figuur 180: Plaat vanaf de zijkant schuiven.



89

De	wand	is	voor	een	deel	hol	om	het	gewicht	laag	te	houden.	Het	frame	bestaat	uit	
vier	balken.	Een	balk	aan	de	onderkant,	een	balk	aan	de	bovenkant	en	twee	balken	
aan	de	zijkanten.	Tussen	de	balken	worden	de	platen	geschoven	en	vastgeklemd.	
De	balken	worden	op	elkaar	aangesloten	met	behulp	van	pinnen.	De	balk	aan	de	
onderkant	en	de	bovenkant	bevatten	pinnen.	De	zijkanten	van	het	frame	kunnen	
op	deze	pinnen	vastgezet	worden.

Figuur 181: Wand zonder voorste metalen plaat. Figuur 182: Pinnen waarop een volgend onderdeel geplaatst 
kan worden.

De	metalen	plaat	wordt	op	een	geleider	geschoven.	Deze	geleider	bestaat	uit	een	
rubber	strip	met	een	U-profiel.	Het	rubber	voorkomt	dat	de	plaat	en	het	frame	
beschadigt.	Daarnaast	zorgt	het	rubber	voor	een	hoge	wrijving	die	het	schuiven	van	
de	metalen	plaat	belemmerd.	.	Daarnaast	wordt	de	plaat	vastgeklemd	wanneer	
deze	op	de	juiste	plaat	is.	Dit	kan	gebeuren	op	twee	manieren.	Met	behulp	van	een	
klem	of	met	een	bout	en	moer	verbinding.

De	plaat	kan	met	behulp	van	een	drietal	punten	aan	de	bovenkant	en	onderkant	
worden	vastgeklemd.	Door	de	draaiknop	te	draaien	wordt	de	plaat	vastgeklemd.	
Zowel	aan	de	bovenkant	als	wel	aan	de	onderkant	bevinden	zich	draaiknopen.

Figuur 183: Vastzetten van de plaat met behulp van een 
draaiknop(oranje).
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De	plaat	kan	worden	vastgezet	met	behulp	van	een	bout	en	moer	verbinding.	
Hierbij	zal	de	bout	door	het	frame	en	de	plaat	heen	gaan	en	de	onderdelen	
verbinden.	Zowel	aan	de	bovenkant	als	wel	aan	de	onderkant	bevinden	zich	een	
drietal	bouten.

Figuur 184: Vastzetten van de plaat met behulp van een 
bout en moer combinatie.

	Het	gebruiken	van	een	bout	en	moer	verbinding	heeft	de	voorkeur.	De	bout	
verbind	alle	onderdelen	in	de	breedte	de	klem	drukt	alleen	de	plaat	tegen	het	
frame	aan.	De	bout	en	moer	verbinding		zorgt	ervoor	dat	de	onderdelen	zo	min	
mogelijk	kunnen	bewegen	ten	opzichte	van	elkaar.

Aangezien	de	plaat	ongeveer	30	kilogram	zal	wegen,	en	een	vrij	lastige	vorm	heeft	
om	vast	te	houden,	zal	hiervoor	een	oplossing	bedacht	moeten	worden.	Het	
vervoeren	van	de	plaat	kan	makkelijker	gemaakt	worden	door	een	hendel	aan	de	
plaat	te	bevestigen.	Wanneer	de	plaat	in	de	wand	wordt	gezet	is	er	geen	ruimte	
voor	een	uitwendige	hendel.	Aan	de	voorzijde	van	de	plaat	is	een	egaal	vlak	nodig	
om	de	kunstwerken	op	te	kunnen	hangen.	Het	plaatsen	van	een	hendel	aan	de	
achterzijde	wordt	door	het	frame	belemmerd.	Een	mogelijke	oplossing	is	het	
gebruiken	van	een	hendel	die	aan	de	plaat	te	monteren	is.	

Indien	de	plaat	niet	wordt	voorzien	van	een	poedercoating	kan	er	een	hendel	
bevestigd	worden	met	behulp	van	zuignappen.	Wanneer	de	plaat	wel	wordt	
oorzien	van	een	poedercoating	zal	de	zuignap	niet	in	staat	zijn	om	vacuüm	te	
trekken	op	het	plaatoppervlak.	Inplaats	zuignappen	kunnen	er	ook	hendels	met	
elektromagneten	gebruikt	worden.	Deze	hendels	worden	net	als	de	andere	
magneten	op	de	plaat	gezet.	Vervolgend	kan	de	plaat	opgetild	worden	aan	de	
hendel.	Hiervoor	zijn	elektromagneten	nodig	vanwege	de	hoge	trekkracht	die	de	
magneet	moet	hebben.	Deze	hoge	trekkracht	makt	het	lastig	om	de	magneet	van	
de	plaat	af	te	krijgen.	Doordat	elektromagneten	hun	magnetisch	veld	verliezen	
wanneer	de	stroom	uit	wordt	gezet	kunnen	deze	magneten	zonder	problemen	
losgemaakt	worden.
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Figuur 185: Hendel met twee zuignappen. (54) Figuur 186: Hendel met een zuignap. (55)

Een	andere	optie	is	om	een	hendel	aan	de	plaat	te	bevestigen	middels	een	bout	
en	moer	verbinding.	Hierbij	wordt	de	plaat	een	deel	uit	de	geleider	geschoven.	In	
dit	deel	bevind	zich	een	gat	waarmee	de	plaat	aan	in	wand	werd	vast	gezet.	Dit	gat	
is	ook	geschrikt	om	een	hendel	aan	vast	te	zetten.	De	hendel	wordt	aan	de	plaat	
vastgeklemd	met	de	bout	en	moer	verbinding.	Vervolgens	kan	plaat	aan	de	hendel	
opgetild	worden.

Gewicht verkleinen

Aangezien	het	praktischer	is	wanneer	het	gehele	paneel	in	een	keer	vertilt	kan	
worden	is	er	gekeken	of	er	een	mogelijkheid	is	om	gewicht	te	besparen.	Dit	kan	
gedaan	worden	door	het	oppervlakte	van	het	metalen	paneel	te	verkleinen.	In	
bijlage[R]	is	te	zien	dat	dit	geen	oplossing	bied.	Er	is	niet	genoeg	aan	gewicht	te	
verliezen	om	het	paneel	zonder	uit	elkaar	te	halen	te	vertillen.		

Verlichting

In	de	huidige	situatie	is	de	HeArtgallery	voorzien	van	verlichting.	Desondanks	zal	er	
naar	een	manier	worden	gekeken	om	de	verlichting	onderdeel	van	het	systeem	te	
maken.	Dit	kan	mogelijk	in	een	late	stadia	toegepast	worden.

Om	de	kunstwerken	zo	goed	mogelijk	tentoon	te	kunnen	stellen	is	een	juiste	
belichting	belangrijk.	Aangezien	de	optimale	belichting	per	werk	verschilt	zal	hierop	
ingespeeld	moeten	worden.	Dit	vraag	om	een	manier	van	verlichten	die	
aanpasbaar	is.	Aansluitend	op	de	flexibiliteit	van	het	gehele	systeem	zal	de	
verlichting	met	behulp	van	pinnen	aan	de	wand	bevestigd	dienen	te	worden.
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Reflectie plafond
Dit	onderdeel	bestaat	uit	lampen	die	direct	omhoog	schijnen.	Het	licht	wordt	via	
het	plafond	weerkaatst.	Het	weerkaatste	licht	zal	de	ruimte	en	het	kunstwerk	
verlicht.	Doordat	het	licht	over	een	groot	bereik	verspreid	wordt	en	door	dat	het	
licht	indirect	de	wand	verlicht	is	het	resultaat	een	natuurlijke	verlichting.	Omdat	
de	lampen	naar	boven	gericht	staan	zal	het	publiek	geen	last	hebben	van	licht	dat	
in	hun	ogen	schijnt.	Het	onderdeel	bevat	meerdere	lampen.	Deze	lampen	kunnen	
aan	en	uit	gezet	worden	om	de	hoeveelheid	licht	te	regelen.	Indien	de	wand	in	een	
ruimte	staat	waar	het	plafond	hoger	is	kunnen	alle	lampen	aangezet	worden	om	
meer	lucht	te	creëren.	Bij	een	intiemere	setting	kan	er	gekozen	worden	om		maar	
een	lamp	te	gebruiken.		

Figuur 187: Wand met verlichting die via het plafond de 
ruimte verlicht.

Figuur 188: Zijaanzicht van de wand. Verlichting wordt 
gerefecteerd via het plafond.

Lichtbalk
Bovenop	de	wand	wordt	een	onderdeel	gezet	dat	de	wand	over	de	gehele	
breedte	gelijk	belicht.	Het	onderdeel	bestaat	uit	een	houder	en	een	kap.	In	de	
houder	worden	lampen	geplaatst.	Dit	kunnen	zoals	in	de	tekening	Tl-buizen	zijn	of	
een	andere	soort	verlichting.	De	kap	wordt	op	de	houder	geplaatst.	Deze	kap	heeft	
een	reflecterende	binnenkant	die	het	licht	van	de	lamp	richting	de	wand	
weerkaatst.	Op	deze	manier	heeft	het	publiek	geen	last	van	rechtstreeks	licht	dat	in	
hun	ogen	kan	schijnen.	Het	onderdeel	wordt	op	de	wand	geplaatst	met	behulp	van	
een	tweetal	pinnen.
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Figuur 189: Wand met lichtbalk. De kap van de lichtbalk is 
doorschijnend getekend ter verduidelijking. In de tekening is 

de licht bron een tweetal Tl-buizen

Pin lamp
Deze	lamp	wordt	aan	een	enkele	pin	bevestigd.	De	pinnen	worden	in	de	wand	
gezet.	Hierna	wordt	de	lamp	over	de	pin	heen	geschoven.	Per	pin	kunnen	er	
twee	lampen	bevestigd	worden.	Zodat	beide	kanten	van	de	wand	belicht	kunnen	
worden.	De	lamp	zelf	bevat	een	flexibel	deel	waarmee	de	lamp	in	elke	gewenste	
richting	te	draaien	is.	Dit	zorgt	ervoor	dat	de	belichting	aangepast	kan	worden	aan	
het	te	belichte	kunstwerk.

Figuur 190: Wand met op beide pinnen een lamp. Er kunnen 
twee lampen per pin bevestigd worden. 
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Figuur 191: Wand met stekkerdoos. De stangen om lampen aan 
te klemmen zijn met blauw weergegeven.

Stopcontact
Een	alternatief	is	om	een	stekkerdoos	boven	op	de	wand	te	plaatsen.	Aangezien	
het	hebben	van	een	onderdeel	met	een	bepaald	type	verlichting	niet	altijd	
voldoende	is	kan	bij	deze	oplossing	een	externe	lichtbron	gebruikt	worden.	Dit	
geeft	de	mogelijkheid	om	een	grote	verscheidenheid	aan	lampen	te	gebruiken.	Aan	
de	zijkanten	van	de	stekkerdoos	zit	een	stang.	Lampen	die	opgehangen	worden	
met	behulp	van	een	klem	kunnen	aan	deze	stang	bevestigd	worden.

Keuze
Er	is	gekozen	om	verder	te	gaan	met	de	laatste	oplossing.	De	eerdere	ideeën	
vragen	om	een	lamp	die	specifiek	ontworpen	wordt	voor	het	systeem.	Deze	
lampen	zullen	minder	flexibel	zijn	dan	de	mogelijkheid	om	een	groot	assortiment	
van	verschillende	soorten	lampen	te	kunnen	gebruiken.	Elke	expositie	kan	om	en	
ander	type	belichting	vragen.	Hier	kan	beter	op	ingespeeld	worden	door	een	lamp	
te	gebruiken	die	is	ontworpen	voor	de	situatie.	

Daarnaast	zal	de	prijs	voor	een	eigen	ontworpen	lamp	hoger	liggen	dan	de	prijs	
voor	het	aanschaffen	van	al	bestaande	lampen.	Aangezien	de	stichting	afhankelijk	
is	van	giften	en	hierdoor	op	de	uitgaven	moet	letten	is	het	laten	produceren	van	
een	onderdeel	minder	aantrekkelijk	dan	het	inkopen.

Uitwerking stopcontact
Doordat	er	geen	vaste	verlichting	bij	het	systeem	zit	kan	er	bij	elke	expositie	een	
andere	lamp	gebruikt	worden.	Dit	zorgt	ervoor	dat	het	kunstwerk	in	elke	situatie	
optimaal	belicht	zou	kunnen	worden.	De	enige	voorwaarde	aan	de	lamp	is	dat	deze	
bevestigd	wordt	met	behulp	van	een	klem.	Dit	zorgt	ervoor	dat	er	een	grote	keuze	
vrijheid	is	bij	het	kiezen	van	de	verlichting.	Er	zijn	meerdere	lampen	speciaal	
bedoeld	voor	het	tentoonstellen	van	kunst	op	de	markt	die	met	een	dergelijke	
klembevestiging	werken.	De	lamp	is	in	de	meeste	gevallen	te	draaien.	Dit	leid	tot	
een	nog	nauwkeurigere	aanpak	om	de	werken	optimaal	te	belichten.	In	de	bijlage	
[S]	is	een	korte	selectie	van	het	lampenaanbod	weergegeven	om	een	beeld	te	
geven	van	de	mogelijkheden.	Het	onderdeel	wordt	van	stroom	voorzien	
doormiddel	van	een	stopcontact.	De	stoomtoevoer	voor	het	stopcontact	kan	aan	
de	bovenkant	of	aan	de	onderkant	van	het	onderdeel	aangesloten	worden.
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Figuur 192: Verlichtingsonderdeel. met groen is het stopcontact 
weergegeven waar de stroomtoevoer aangesloten dient te worden. 

Aan de onderzijde zit een tweede aansluiting.

Bekabeling

Aangezien	het	mogelijk	kan	zijn	dat	de	kunstwerken	gebruik	maken	van	kabels	zal	
hiermee	rekening	gehouden	moeten	worden.	Het	zien	van	kabels	die	over	de	wand	
lopen	zal	voor	het	publiek	slordig	ogen.	Daarnaast	kunnen	kinderen	aan	de	kabels	
gaan	trekken	of	kan	er	over	de	kabels	gestruikeld	worden.	Om	dit	te	
voorkomen	kan	de	bekabeling	worden	weggewerkt.	Hiervoor	zijn	twee	oplossingen	
bedacht.

Bekabeling door het frame
De	kabels	kunnen	door	het	holle	frame	lopen.	Op	deze	manier	is	er	geen	bedrading	
te	zien	voor	het	publiek.	Dit	zal	een	stuk	professioneler	ogen.

Figuur 193: Holle wand waardoor kabels kunnen lopen. Met 
blauw is een stroomkabel aangegeven.
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Contactpunten
Er	kunnen	contactpunten	verwerkt	worden	in	de	onderdelen.	Dit	maakt	het	
mogelijk	om	een	vaste	kabel	door	de	wand	te	laten	lopen	die	niet	door	de	
gebruiker	vervangen	hoeft	te	worden.	De	contactpunten	van	de	onderdelen	sluiten	
op	elkaar	aan	zodat	de	stroom	van	het	ene	onderdeel	naar	het	andere	loopt.	Er	
kan	een	stopcontact	in	de	voet	of	bovenop	de	wand	geplaatst	worden	voor	de	
stroomtoevoer.	Bij	deze	oplossing	zijn	er	geen	kabels	nodig	voor	de	wand.	Indien	
het	kunstwerk	stroom	nodig	heeft	kan	er	een	kabel	vanaf	een	contactpunt	naar	het	
werk	lopen.

Figuur 194: Wand met contactpunten voor stroomgeleiding. De 
inwendige kabel is met lichtgroen aangegeven. De 
contactpunten zijn met donkergroen aangegeven.

Figuur 195: Voet met contactpunten. De contactpunten zijn 
met groen aangegeven. Een punt is de positieve kant en een 
de negatieve kant. Met oranje is het stopcontact aangegeven.

De	pinnen	die	gebruikt	worden	om	de	onderdelen	aan	elkaar	te	koppelen	kunnen	
ook	dienen	als	contactpunten.	Via	de	pinnen	kan	de	stroom	worden	doorgegeven	
aan	de	verschillende	onderdelen.	Hierbij	zal	de	draad	waardoor	de	stroom	loopt	
geïsoleerd	zijn	van	de	rest	van	het	onderdeel.	Indien	dit	niet	het	geval	is	zal	de	
persoon	die	het	onderdeel	aanraakt	geëlektrocuteerd	worden.

Figuur 196: Contactpunten in de pinnen verwerkt. Met groen is 
de stroomdraad aangegeven.
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Kabelhouder
*Dit onderdeel is bedacht voordat er is besloten dat de wand geen verbindingen 
aan de zijkant gaat bevatten.

Een	andere	mogelijkheid	is	om	een	onderdeel	te	ontwerpen	dat	tussen	de	
wanddelen	geplaatst	kan	worden.	Dit	onderdeel	is	hol	zodat	hier	kabels	doorheen	
kunnen	lopen.	Op	deze	manier	zijn	de	kabels	deels	weggewerkt	in	het	systeem.	
Indien	er	geen	kabels	gebruikt	worden	hoeft	het	onderdeel	niet	bevestigd	te	
worden.	Om	een	kunstwerk	te	voorzien	van	stroom	kan	er	halverwege	het	
onderdeel	een	opening	gemaakt	worden	voor	de	kabel.

Figuur 194: Bevestigen van de kabelhouder. Figuur 195: Kabelhouder onderdeel. Hierbij is de stroomkabel 
met blauw aangegeven.

Keuze
Er	is	gekozen	om	eventuele	kabels	door	het	holle	frame	te	laten	lopen.	Aangezien	
het	paneel	voor	een	groot	deel	hol	zal	zijn	ligt	deze	optie	voor	de	hand.	Wanneer	er	
kabels	gebruikt	zullen	worden	zullen	deze	zeer	waarschijnlijk	vanaf	de	grond	naar	
de	bovenkant	van	de	wand	lopen.	Doordat	er	een	onderdeel	met	stopcontacten	op	
de	wand	gezet	kan	worden	is	een	opening	ten	midden	van	de	wand	overbodig.	Er	
kan	een	kabel	vanaf	het	stopcontact	naar	het	kunstwerk	lopen.

Ook	is	deze	optie	het	meest	kosteneffectief.	Er	hoeven	er	geen	kosten	gemaakt	te	
worden	om	een	extra	onderdeel	te	produceren	of	om	een	vaste	geleiding	in	de	
onderdelen	te	verwerken.

Uitwerking bekabeling door het frame
Om	het	verlichtingsonderdeel	van	stroom	te	voorzien	kan	er	een	kabel	vanaf	de	
grond	lopen.	Deze	kabel	kan	via	een	opening	in	de	verschillende	onderdelen	door	
het	frame	lopen	naar	het	verlichtingsonderdeel.	Aan	de	onderkant	van	het	
verlichtingsonderdeel	is	een	stopcontact	die	de	andere	stopcontacten	voorziet	
van	stroom.	Het	bevestigen	van	de	kabel	dient	tijdens	het	opbouwen	gedaan	te	
worden.
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Figuur 196: De stroomkabel(blauw) wordt door de voet naar 
boven geleid. De voet bevat ook aan de andere zijde een 

opening voor een kabel.

Indien	er	de	stroomvoorziening	voor	de	verlichting	vanaf	het	plafond	komt	kan	de	
kabel	direct	in	het	juiste	stopcontact	aan	de	bovenkant	van	het	
verlichtingsonderdeel	worden	gestopt.	Zowel	aan	de	bovenkant	als	wel	aan	de	
onderkant	is	er	een	stopcontact	dat	de	andere	stopcontacten	van	stroom	voorziet.

De	onderdelen	die	gebruikt	worden	om	de	wand	op	te	bouwen	zullen	voorzien	zijn	
van	een	opening	waardoor	de	stroomkabel	heen	kan	lopen.	Tijdens	het	opbouwen	
zal	de	kabel	hier	doorheen	geleid	moeten	worden.	Dit	zal	moeten	gebeuren	
voordat	de	metalen	platen	in	het	frame	geschoven	worden.	In	dien	de	platen	
bevestigd	zijn	kan	de	kabel	niet	door	het	frame	geleid	worden.

Figuur 197: Tekening van het eindconcept.

Resultaat optimaliseren

Aan	de	hand	van	een	tekening	is	te	zien	hoe	de	deeloplossingen	samenkomen.	De	
gemaakte	keuzes	hebben	geleid	tot	dit	ontwerp.
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Eindontwerp
Aan	de	hand	van	de	optimalisatie	is	het	systeem	verder	uitgewerkt.	Hierbij	is	in	het	
drie	dimensionaal	model	van	het	systeem	gemaakt	in	het	modeleerprogramma	
Solidworks.	De	volledige	wand	is	2,31	meter	hoog.	Zonder	de	verlichting	is	de	wand	
2,21	meter	hoog.	Het	gedeelte	waarop	kunst	opgehangen	kan	worden	loopt	van	
0,43	meter	tot	2,03	meter.	Dit	geeft	de	wand	een	oppervlakte	van	1	meter	bij		1,60	
meter	om	kunstwerken	aan	op	te	hangen.	

Aan	de	hand	van	Solidworks	renders	zal	het	ontwerp	worden	uitgelegd.	Eerst	wordt	
er	een	overzicht	gegeven	hoe	het	systeem	er	in	verschillende	opstellingen	uitziet.	
Hierna	zullen	de	onderdelen	individueel	kort	worden	toegelicht.	Hierbij	wordt	
beschreven	hoe	het	onderdeel	geproduceerd	zou	kunnen	worden.	Technische	
tekeningen	van	de	onderdelen	zijn	in	bijlage	[T]	te	vinden.	Vervolgens	is	er	een	
stappenplan	over	het	opbouwen	van	het	systeem	en	een	stappenplan	over	het	
ophangen	van	de	kunstwerken.	Aan	het	eind	is	er	een	overzicht	van	de	kosten	te	
vinden.	Hierin	wordt	een	grove	schatting	van	de	productiekosten	van	het	systeem	
weergegeven.

De	wand	kan	in	drie	verschillende	opstellingen	geplaatst	worden.	
	 -	 Een	wanddeel	kan	Individueel	staan.	
	 -	 Twee	of	meer	wanden	kunnen	naast	elkaar	in	een	rechte	lijn		 	
	 	 geplaatst	worden.
	 -	 Twee	of	meer	wanden	kunnen	onder	een	90	graden	hoek	
	 	 geplaatst	worden.

Deze	opstellingen	zijn	in	Solidworks	opgebouwd	om	een	indruk	te	geven	van	de	
situaties.	

Overzicht eindontwerp

Figuur 198: Solidworks render van een wanddeel. Figuur 199: Vooraanzicht van een wanddeel.
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Figuur 202: Vooraanzicht twee wanden in een 90 graden hoek. Figuur 203: Achteraanzicht twee wanden in een 90 graden 
hoek.

Figuur 200: Overzicht wee wanden in een rechte lijn. Figuur 201: Vooraanzicht twee wanden in een rechte lijn.

Figuur 205: Bovenaanzicht twee wanden in een rechte lijn.Figuur 204: Bovenaanzicht wanddeel.
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Figuur 206: Bovenaanzicht twee wanden in een 90 graden 
hoek.

Figuur 207: Exploded view van de onderdelen van het systeem.

Exploded view
Het	exploded	view	van	de	wand	laat	zien	hoe	de	onderdelen	gepositioneerd	zijn	
ten	opzichte	van	elkaar.
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Verven
Om	een	zo	neutraal	mogelijke	uitstraling	te	creëren	kan	de	wand	wit	geverfd	
worden.	Hiervoor	zal	elk	onderdeel	wit	geverfd	worden.	Er	zijn	verschillende	
methodes	om	de	gebruikte	materialen	te	verven	[134]	[135]	[136]	[137]	[138][139]	
[140]	[141]	[142]	[143]	[144]	[145]	[146]	[147]	[148]	[149]	[150].	De	metalen	platen	
kunnen	bijvoorbeeld	geverfd	worden	met	metaalverf,	een	poedercoating	en	spuit-
verven.	De	houten	onderdelen	kunnen	met	behulp	van	grondverf	en	
vervolgens	verf	met	een	olie	basis	of	water	basis	geverfd	worden.	Kunststof	
onderdelen	kunnen	geverfd	worden	door	kleurstof	bij	het	rotatie	gieten	toe	te	
voegen	of	het	onderdeel	te	spuitverven.	

De	witte	kleur	zorg	ervoor	dat	het	systeem	een	neutrale	uitstraling	heeft.	Het	
systeem	zal	de	aandacht	minder	van	de	kunstwerken	afleiden.	Door	de	neutrale	
uitstraling	zal	het	systeem	beter	samengaan	met	een	groot	deel	van	de	
kunstwerken.

Figuur 208: Geverfde wanden in een 90 graden hoek. Figuur 209: Gefervde wanden in een rechte lijn.

Figuur 210: Een voorbeeld van het systeem.
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Overzicht onderdelen

Voet
De	voet	wordt	op	de	grond	geplaatst	en	zorgt	ervoor	dat	het	systeem	stabiel	staat.	
Deze	stabiliteit	wordt		gecreëerd	door	een	combinatie	van	oppervlakte	en	gewicht.	
Het	onderdeel	is	1	meter	lang,	0,66	meter	breed	en	0,3	meter	hoog.	De	voet	weegt	
ongeveer	44	kilogram.	Vanwege	het	gewicht	zal	het	onderdeel	door	twee	personen	
vervoerd	moeten	worden.	Hierbij	zal	het	gebruik	van	een	trolley	of	een	steekwagen	
de	voorkeur	hebben	boven	het	vertillen	van	het	onderdeel.	Om	het	tillen	makkelijk	
te	maken	zijn	er	handgrepen	in	het	onderdeel	verwerkt.	Deze	handgrepen	zorgen	
ervoor	dat	de	gebruiker	meer	grip	heeft	tijdens	het	tillen.	De	andere	onderdelen	
worden	met	behulp	van	de	pinnen	op	de	voet	geplaatst.	

Het	onderdeel	bestaat	uit	hard	hout.	De	grove	vorm	wordt	uit	hout	gezaagd.	
Vervolgens	zal	met	behulp	van	frezen	de	daadwerkelijke	vorm	worden	benaderd.	
De	gaten	die	in	de	pinnen	zitten	worden	gemaakt	door	middel	van	boren.	De	
opening	voor	de	stroomkabel	aan	de	onderzijde	wordt	door	middel	van	frezen	
gemaakt.	Het	gat	dat	de	kabel	naar	de	binnenkant	van	het	frame	leidt	wordt	
geboord.	Het	onderdeel	wordt	tot	slot	geschuurd	totdat	er	een	egaal	oppervlak	
ontstaat.	

Figuur 211: Overzicht voet. Figuur 212: Bovenaanzicht voet.

Figuur 213: Vooraanzicht voet. Figuur 214: Zijaanzicht voet.
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Frame
Het	frame	bestaat	uit	vier	onderdelen.	Twee	horizontale	delen	en	twee	verticale	
delen.	De	afmetingen	van	het	horizontale	deel	zijn	1	meter	in	de	lengte,	0,14	meter	
in	de	breedte	en	0,10	meter	in	de	hoogte.	De	afmetingen	van	het	verticale	deel	
zijn	0,14	meter	in	de	lengte,	0,10	meter	in	de	breedte	en	1,70	meter	in	de	hoogte.	
Het	horizontale	deel	wordt	op	de	voet	geplaatst.	Hierna	worden	beide	verticale	
delen	op	het	horizontale	deel	geplaatst.	Vervolgens	wordt	het	tweede	horizontale	
deel	bovenop	de	verticale	delen	geplaatst.	Het	verticale	deel	worden	op	zijn	plek	
gehouden	door	een	tweetal	pinnen	die	aan	het	horizontale	deel	zitten.	Daarnaast	
wordt	het	verticale	deel	ook	op	de	pin	van	de	voet	gezet.	Het	horizontale	deel	
weegt	ongeveer	8,5	kilogram.	Het	verticale	deel	van	het	frame	weegt	ongeveer	14	
kilogram.	Doordat	het	de	onderdelen	apart	te	verplaatsen	zijn	kunnen	deze	met	de	
hand	vertild	worden.		Hierbij	kunnen	twee	personen	een	gedeelte	van	het	frame	
vervoeren	naar	de	gewenste	plek.	

Het	frame	bestaat	uit	hard	hout.	De	delen	worden	opmaat	gezaagd.	Vervolgens	
worden	de	delen	gefreesd	om	de	juiste	vorm	te	krijgen.	Hierna	worden	de	gaten	
geboord.	Tot	slot	worden	de	onderdelen	geschuurd	totdat	er	een	egaal	oppervlak	
ontstaat.	

Figuur 215: Overzicht horizontaal deel van het frame. Figuur 216: Bovenaanzicht horizontaal deel van het 
frame.

Figuur 217: Vooraanzicht horizontaal deel van het frame. Figuur 218: Zijaanzicht horizontaal deel van het frame.
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Figuur 219: Overzicht verticaal 
deel van het frame.

Figuur 220: Bovenaanzicht 
verticaal deel van het frame.

Figuur 221: Vooraanzicht 
verticaal deel van het frame.

Figuur 222: Zijaanzicht verticaal 
deel van het frame.

Plaat
De	platen	worden	in	het	frame	geschoven.	Hierbij	worden	de	platen	in	de	gleuf	
tussen	het	horizontale	deel	en	het	verticale	deel	van	het	frame	geschoven.	De	
afmetingen	van	de	plaat	zijn	1	meter	in	de	lengte,	2	millimeter	in	de	breedte	en	
1,7	meter	in	de	hoogte.	Het	onderdeel	weegt	ongeveer	26,5	kilogram.	Doordat	
de	plaat	een	onhandige	vorm	heeft	om	te	tillen	wordt	er	gebruikgemaakt	van	een	
extern	handvat	met	elektromagneet.	Dit	product	wordt	aan	de	plaat	bevestigd	
met	behulp	van	een	elektromagneet.	Vervolgens	kan	de	gebruiker	de	plaat	met	de	
hendel	verplaatsen.	Het	handvat	zorgt	voor	meer	grip	en	een	betere	houding.	Om	
de	hendel	los	te	krijgen	wordt	er	een	knop	ingedrukt	waardoor	de	stroom	van	de	
magneet	wordt	gehaald.	

Figuur 223: Handvat met elektromagneet. (56)

De plaat bestaat uit staal. Het onderdeel wordt opmaat geknipt. Vervolgens 
worden er zes gaten in geboord. Hierna worden de randen van het onderdeel 
geschuurd om scherpe stukken te voorkomen.
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Figuur 224: Overzicht plaat. Figuur 225: Vooraanzicht plaat.

Verbindingsstuk
Boven	op	de	wand	wordt	het	verbindingsstuk	geplaatst.	Dat	onderdeel	zorgt	ervoor	
dat	meerdere	wanden	aan	elkaar	gekoppeld	worden.	Er	zijn	drie	variaties	van	het	
onderdeel.	
	 -	 Een	rechtstuk	voor	het	verbinden	van	twee	wanddelen	in	een			
	 	 rechte	lijn.	
	 -	 Een	hoekstuk	voor	het	verbinden	van	twee	wanden	in	een	90			
	 	 graden	hoek.	
	 -	 Een	eindstuk	dat	vanwege	esthetische	waarden	gebruikt	worden.		
	 	 Het	eindstuk	zorgt		ervoor	dat	ervoor	dat	de	wand	overal	een			
	 	 gelijke	hoogte	heeft.	Daarnaast	ondersteund	het	onderdeel	
	 	 bovenliggende	onderdelen.

De	onderdelen	zijn	voorzien	van	een	inham	aan	het	uiteinde.	Door	deze	inham	kan	
een	kabel	lopen	nar	het	verlichtingsdeel.

Het	recht	stuk	heeft	een	afmeting	van	1	meter	in	de	lengte,	0,14	meter	in	de	
breedte	en	0,05	meter	in	de	hoogte(zonder	de	pinnen).	Om	twee	wanddelen	in	een	
rechte	lijn	te	koppelen	wordt	het	rechtstuk	op	beide	wanden	geplaatst.	Indien	er	
geen	wanden	aan	de	andere	kant	worden	gekoppeld	zal	er	een	eindstuk	gebruikt	
worden.	Dit	stuk	wordt	op	de	andere	helft	van	de	wand	gezet.	Het	eindstuk	heeft	
een	afmeting	van	0,50	meter	in	de	lengte,	0,14	meter	in	de	breedte	en	0,05	meter	
in	de	hoogte(zonder	de	pin).

Het	recht	stuk	heeft	een	afmeting	van	1	meter	in	de	lengte,	0,14	meter	in	de	
breedte	en	0,05	meter	in	de	hoogte(zonder	de	pinnen).	Om	twee	wanddelen	in	een	
rechte	lijn	te	koppelen	wordt	het	rechtstuk	op	beide	wanden	geplaatst.	Indien	er	
geen	wanden	aan	de	andere	kant	worden	gekoppeld	zal	er	een	eindstuk	gebruikt	
worden.	Dit	stuk	wordt	op	de	andere	helft	van	de	wand	gezet.	Het	eindstuk	heeft	
een	afmeting	van	0,50	meter	in	de	lengte,	0,14	meter	in	de	breedte	en	0,05	meter	
in	de	hoogte(zonder	de	pin).

Om	twee	wanden	in	een	90	graden	hoek	te	plaatsen	wordt	er	een	eindstuk	
gebruikt.	Dit	onderdeel	wordt	op	beide	wanden	geplaatst.	Het	eindstuk	heeft	een	
afmeting	van	0,62	meter	in	de	lengte,		0,62	meter	in	de	breedte	en	0,05	meter	in	
de	hoogte(zonder	pinnen).	Indien	er	geen	wanden	aan	de	andere	kant	worden	
gekoppeld	zal	er	een	eindstuk	gebruikt	worden.	Dit	stuk	wordt	op	de	andere	helft	
van	de	wand	gezet.	
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Figuur 226: Overzicht rechtstuk. Figuur 227: Bovenaanzicht rechtstuk.

Het	gewicht	van	de	onderdelen	is	4.2	kilogram	voor	het	rechtstuk,	2,1	kilogram	
voor	eindstuk	en	5	kilogram	voor	het	hoekstuk.

De	onderdelen	bestaan	uit	hard	hout.	De	grove	vorm	wordt	uit	hout	gezaagd.	
Vervolgens	zal	met	behulp	van	frezen	de	daadwerkelijke	vorm	worden	benaderd.	
De	gaten	die	in	de	pinnen	zitten	worden	gemaakt	door	middel	van	boren.	De	inham	
wordt	ook	gefreesd.	Het	onderdeel	wordt	tot	slot	geschuurd	totdat	er	een	egaal	
oppervlak	ontstaat.	

Figuur 228: Vooraanrzicht rechtstuk. Figuur 229: Zijaanzicht rechtstuk.

Figuur 230: Overzicht eindtstuk. Figuur 231: Bovenaanzicht eindstuk.
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Figuur 232: Vooraanzicht eindstuk. Figuur 233: Zijnaanzicht eindstuk.

Figuur 234: Overzicht hoekstuk. Figuur 235: Bovenaanzicht hoekstuk.

Figuur 236: Vooraanzicht hoektstuk. Figuur 237: Zijaanzicht hoekstuk.

Verlichtingsdeel
Bovenop	de	wand	kan	een	verlichtingsdeel	geplaatst	worden.	Dit	onderdeel	bevat	
een	vijftal	stopcontacten	waarmee	externe	lampen	van	stroom	voorzien	kunnen	
worden.	De	lampen	zelf	worden	aan	een	van	de	stangen	geklemd	die	aan	weerzijde	
van	het	onderdeel	uitsteken.	

Het	verlichtingsdeel	wordt	van	stroom	voorzien	via	een	stopcontact	aan	de	
onderzijde	van	het	onderdeel	of	een	stopcontact	aan	de	bovenzijde	van	het	
onderdeel.	Het	stopcontact	aan	de	bovenzijde	dat	de	rest	van	stroom	voorziet	is	
met	groen	aangegeven.	Afhankelijk	van	de	stroom	toevoer	op	de	locatie	kan	er	
gekozen	worden	welke	aansluiting	gebruikt	zal	worden.	Via	de	gaten	in	de	
onderdelen	en	het	holle	frame	kan	de	stroomkabel	naar	de	onderkant	van	het	
verlichtingsdeel	geleid	worden.	
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Het	onderdeel	is	1	meter	lang,	0,14	meter	breed	en	0,10	meter	hoog.	De	massa	van	
het	verlichtingsdeel	is	ongeveer	16	kilogram.

De	kunststof	behuizing	van	het	verlichtingsdeel	wordt	doormiddel	van	rotatiegieten	
gemaakt.	Hiervoor	wordt	PE	gebruikt.	De	behuizing	wordt	in	twee	delen	gesneden.	
Vervolgens	worden	er	gaten	voor	de	stopcontacten	in	geboord	aan	de	bovenkant	
en	een	aan	de	onderkant.	Hierna	worden	er	gaten	voor	de	metalen	stangen	aan	
de	zijkante	geboord.	Vervolgens	worden	de	elektronica	geïnstalleerd.	Een	tweetal	
chromen	stangen	wordt	in	de	juiste	vorm	gebogen.	Daarna	worden	beide	stangen	
in	de	behuizing	vastgezet.	Tot	slot	zal	de	behuizing	dichtgemaakt	worden.

Figuur 238: Overzicht Verlichtingsdeel. Figuur 239: Bovenaanzicht Verlichtingsdeel. Het 
stopcontact om het onderdeel van stroom te 

voorzien is groen.

Figuur 240: Vooraanzicht Verlichtingsdeel. Figuur 241: Zijaanzicht Verlichtingsdeel.

Figuur 242: Onderaanzicht Verlichtingsdeel. Het 
stopcontact om het onderdeel van stroom te 

voorzien is groen.

Figuur 243: Voorbeeld van een lamp die aan de stang 
geklemd kan worden. (57)
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Om	twee	wanden	in	een	rechte	lijn	te	koppelen	wordt	er	naast	het	rechtstuk	ook	
gebruikgemaakt	van	een	speciale	bout.	Deze	bout	zal	beide	wanddelen	aan	elkaar	
koppelen.	Dit	gebeurd	aan	de	bovenkant	en	aan	de	onderkant	van	de	wand.

Om	twee	wanden	in	een	90	graden	hoek	te	koppelen	wordt	er	naast	het	hoekstuk	
ook	gebruikgemaakt	van	een	speciale	bout.	Deze	bout	zal	beide	wanddelen	aan	
elkaar	koppelen.	Dit	gebeurd	aan	de	bovenkant	en	aan	de	onderkant	van	de	wand.

Figuur 244: De bout.

Figuur 246: Overzicht bout voor het verbinden van 
twee wanden in een 90 graden hoek.

Figuur 245: De moer.

Figuur 247: Verbinden van twee wanden in een 90 
graden hoek.

Bevestiging 
De	onderdelen	worden	met	behulp	van	een	bout	en	moet	verbinding	op	hun	plaats	
gehouden.	De	bouten	worden	hierbij	vastgezet	met	moeren.	Door	de	moer	op	de	
bout	te	draaien	wordt	de	bout	vastgezet.	Een	zestal	bout	en	moer	verbindingen	
zullen	in	totaal	gebruikt	worden.	Drie	aan	de	boven	kant	en	drie	aan	de	onderkant	
van	de	wand.	De	bout	gaat	bij	deze	verbindingen	door	beide	platen,	het	horizontale	
deel	van	het	frame,	het	verticale	deel	van	het	frame	en	de	voet.	
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Figuur 248: Overzicht bout voor het verbinden van 
twee wanden in een rechte lijn.

Figuur 249: Bout voor het verbinden van twee 
wanden in een rechte lijn.

De	moer	is	verzonken	in	het	horizontale	deel	van	het	frame.	Door	een	dopje	over	
de	moer	te	plaatsen	zal	de	verbinding	niet	te	zien	zijn	voor	het	publiek.	Na	het	
wegwerken	van	de	verbinding	zal	de	wand	een	stuk	strakker	ogen.	Het	dopje	is	van	
flexibel	rubber	zodat	deze	makkelijk	van	de	moer	of	te	halen	is.	Het	dopje	wordt	in	
dezelfde	kleur	als	het	frame	geverfd	om	een	gelijke	uitstralingen	te	krijgen.

Figuur 250: Exploded view van de bout en moer 
verbinding in het frame. Het dopje heeft dezelfde kleur(wit) 

als het frame.

De	moeren	en	bouten	worden	ingekocht.	De	afschermdopjes	worden	met	behulp	
van	spuitgieten	gemaakt.
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1	 Twee	personen	tillen	de	voet	naar	de	juiste	locatie.	Dit	kan	gebeuren	met		
	 behulp	van	een	trolley	of	een	steekwagen.	

2	 Vervolgens	word	de	onderste	balk	van	het	frame	op	de	voet	geplaatst.			
	 Hierbij	word	het	onderdeel	over	de	pinnen	van	de	voet	naar	benende		 	
	 geschoven.	

Stappenplan: Opbouwen van het systeem

3	 Hierna	worden	de	zijkante	van	het	frame	op	de	onderkant	gezet.	Dit	
	 gebeurt	door	het	onderdeel	op	de	pin	van	de	voet	en	de	pinnen	van	het		
	 onderste	deel	van	het	frame	te	positioneren.	

4	 Bovenop	de	zijkanten	van	het	frame	word	het	bovenstuk	van	het	frame		
	 geplaatst.	Dit	onderdeel	zal	met	behulp	van	een	tweetal	pinnen	aan	beide		
	 uiteinde	op	de	zijkanten	van	het	frame	geste	worden.	

Figuur 251: Stap 1.

Figuur 253: Stap 3.

Figuur 252: Stap 2.

Figuur 254: Stap 4.



113

8	 Hierna	worden	de	verbindingsstukken	op	het	systeem	geplaatst.	Met	
	 behulp	van	de	pinnen	zal	het	onderdeel	op	het	bovenste	deel	van	het		 	
	 frame	gezet	worden.	Indien	er	twee	wanddelen	naast	elkaar	worden	gezet		
	 zal	er	gebruikgemaakt	worden	van	een	recht	verbindingsstuk.	Indien	de		
	 wanden	in	een	hoek	worden	geplaatst	zal	er	een	hoek	verbindingsstuk			
	 gebruikt	worden.	Indien	er	maar	een	wanddeel	neer	wordt	gezet	zullen	er		
	 twee	eind	stukken	worden	gebruikt.		

9	 Vervolgens	worden	de	onderdelen	aan	de	bovenkant	aan	elkaar	
	 bevestigde	middels	een	bout	en	moer	verbinding.	Hierbij	gaat	de	bout			
	 door	de	volgende	onderdelen	:

	 Bovenkant	frame	->	Voorste	Plaat	->	Zijkant	frame	->	Verbindingsstuk	->		
	 Zijkant	frame	->	Achterste	Plaat	->	Bovenkant	frame.

	 Indien	er	twee	of	meer	wanddelen	naast	elkaar	worden	gezet	zal	de		
	 bovenstaande	bout	en	moer	verbinding	op	de	plek	waar	de	wanden	elkaar		
	 raken	vervangen	worden	voor	een	verbindingsbout.	Deze	bout	zal	beide		
	 wanddelen	met	elkaar	verbinden.

5	 Indien	er	een	stoomkabel	voor	de	verlichting	vanaf	de	grond	loopt	wordt		
	 er	op	dit	moment	een	kabel	door	de	onderdelen	gehaald.	

6	 Hierna	worden	de	metalen	platen	in	het	frame	geschoven.	De	platen		 	
	 worden	tussen	de	het	onderste	deel	van	het	frame	en	de	zijkant	van	het	
	 frame	geschoven.	Een	plaat	aan	de	voorkant	en	aan	plaat	aan	de	
	 achterkant.	

7	 Vervolgens	worden	de	onderdelen	aan	de	onderkant	aan	elkaar	
	 bevestigde	middels	een	bout	en	moer	verbinding.	Hierbij	gaat	de	bout			
	 door	de	volgende	onderdelen	:

	 Onderkant	frame	->	Voorste	Plaat	->	Zijkant	frame	->	Voet	->	Zijkant	frame		
	 ->	Achterste	Plaat	->	Onderkant	frame.

	 Indien	er	twee	of	meer	wanddelen	naast	elkaar	worden	gezet	zal	de		
	 bovenstaande	bout	en	moer	verbinding	op	de	plek	waar	de	wanden	elkaar		
	 raken	vervangen	worden	voor	een	verbindingsbout.	Deze	bout	zal	beide		
	 wanddelen	met	elkaar	verbinden.

Figuur 256: Stap 6. Figuur 257: Stap 7.
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10	 Vervolgens	wordt	het	verlichtingstuk	op	de	wand	gezet.	Dit	onderdeel	zal		
	 met	behulp	van	pinnen	op	het	verbindingsstuk	worden	geplaatst.	Indien		
	 de	stoomkabel	vanaf	de	grond	door	de	wand	loopt	kan	deze	aan	de	
	 onderkant	van	het	onderdeel	aangesloten	worden.	Indien	er	een	kabel	
	 vanaf	het	plafond	loopt	kan	deze	aan	de	bovenkant	aangesloten	worden.		
	 Hierna	kan	er	verlichting	aan	de	stangen	worden	geklemd	en	kan	de	
	 stekker	van	de	lamp	in	het	stopcontact	worden	gestopt.

11	 Tot	slot	worden	er	doppen	over	de	bout	en	moer	verbindingen	geplaatst.		
	 De	dop	zorgt	ervoor	dat	de	verbinding	niet	te	zien	is	voor	het	publiek.	

Figuur 258: Stap 8. Figuur 259: Stap 9.

Figuur 260: Stap 10. Figuur 261: Stap 11.
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Stappenplan: Ophangen van de kunstwerken

Samen	met	de	kunstenaars	is	gekeken	welke	werken	waar	komen	te	hangen.	
Vervolgens	zijn	de	wanden	in	de	gewenste	opstelling	neergezet	en	opgebouwd.	
Wanneer	de	wand	is	opgebouwd	kunnen	de	kunstwerken	opgehangen	worden.	
Voor	werken	die	breder	dan	90	centimeter	zijn	is	er	een	dubbele	of	driedubbele	
wand	opgebouwd.

Vervolgens	word	er	gekeken	welke	ophangmethode	geschrikt	is	voor	het	
kunstwerk.	Hierbij	kan	er	een	keuze	gemaakt	worden	uit	het	ophangen	met	behulp	
van:	

  Haken
	 	 Magneten	met	een	haak	hulpstuk	worden	uitgelijnd	op	de	wand.		
	 	 Hierbij	kunnen	de	magneten	verschoven	worden	om	op	de	juiste		
	 	 lijn	geplaatst	te	worden.	Bij	het	uitlijnen	wordt	rekening	
	 	 gehouden	met	het	formaat	van	het	kunstwerk	en	de	lijn	waarop		
	 	 deze	zal		komen	te	hangen.	Wanneer	de	magneten	op	de	juiste	
	 	 plek	hangen	kan	het	kunstwerk	aan	de	haken	opgehangen		 	
	 	 worden.

Figuur 262: Haak waaraan de kunstwerken opgehangen 
kunnen worden. (58)

  Kleine magneten
	 	 Voor	het	ophangen	van	sommige	werken	zal	eerst	het	kunstwerk		
	 	 met	de	hand	op	de	juiste	plek	gehouden	worden.	Vervolgens	
	 	 kunnen	er	in	de	hoeken	kleine	magneten	op	het	werk	geplaatst		
	 	 worden.

Figuur 263: Kleine magneet die op het kunstwerk wordt 
geplaatst.. (59)
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  Klem
	 	 Magneten	met	een	klem	hulpstuk	worden	uitgelijnd	op	de	wand.		
	 	 Hierbij	kunnen	de	magneten	verschoven	worden	om	op	de	
	 	 juiste	lijn	geplaatst	te	worden.	Bij	het	uitlijnen	wordt	rekening	
	 	 gehouden	met	het	formaat	van	het	kunstwerk	en	de	lijn	waarop		
	 	 deze	zal	komen	te	hangen.		Wanneer	de	magneten	op	de	juiste		
	 	 plek	hangen	kan	het	kunstwerk	vastgeklemd	worden	met		 	
	 	 de	klem.

  Magnetische tape
	 	 De	magnetische	tape	word	aan	het	kunstwerk	bevestigd.	
	 	 Vervolgens	wordt	het	kunstwerk	met	de	tape	aan	de	wand	
	 	 opgehangen	op	de	juiste	hoogte.

Figuur 264: Klem waarmee de kunstwerken opgehangen 
kunnen worden. (60)

  Plank
	 	 De	plank	wordt	aan	de	wand	bevestigd	op	de	juiste	hoogte.	
	 	 Vervolgens	kunnen	de	kunstwerken	op	de	plank	geplaatst		 	
	 	 worden.

Figuur 265: Magneetstrippen waarmee de kunstwerken 
opgehangen kunnen worden. (61)

Figuur 266: Plank waarop kunstwerken geplaatst kunnen 
worden.
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Kostenanalyse

Om	een	schatting	van	de	kosten	te	maken	is	er	gekeken	naar	een	aantal	zaken.	Er	is	
gekeken	naar	de	kosten	van	de	gebruikte	materialen	en	de	kosten	van	de	
productie.	Bij	de	productiekosten	zijn	de	machine	kosten,	uurloon	van	de	
werknemers	en	overhead	kosten	omgerekend	naar	kosten	per	tijdseenheid.	
Vervolgens	is	er	een	schatting	gemaakt	van	de	benodigde	tijd	die	door	een	
bepaalde	machine	gebruikt	wordt	aan	de	hand	van	de	handelingen	die	gedaan	
moeten	worden.	De	materiaalkosten	en	productiekosten	zijn	bij	elkaar	opgeteld	en	
vermenigvuldigd	met	het	aantal	onderdelen	dat	nodig	is	voor	een	wand.	De	kosten	
zijn	opgeteld	en	er	is	een	“veiligheidsfactor”	overgegaan.	De	veiligheidsfactor	
bestaat	uit	de	onvoorziene	kosten.	Uiteindelijk	resulteert	de	kostenschatting	in	een	
bedrag	van	ongeveer	€	658	per	wand.	Deze	schatting	is	vrij	grof	en	alleen	bedoeld	
om	een	indicatie	te	geven	van	de	grote	van	de	kosten.	De	kosten	zullen	afhankelijk	
zijn	van	het	bedrijf	dat	het	systeem	zal	gaan	produceren.

  Schroef
	 	 De	magneten	worden	op	de	schroeven	gedraaid	die	aan	het		 	
	 	 kunstwerk	bevestigd	zijn.	Vervolgens	wordt	het	kunstwerk	met		
	 	 behulp	van	de	magneten	op	de	juiste	hoogte	opgehangen.	

  Label
	 	 De	label	met	de	juiste	informatie	wordt	in	de	labelhouder	
	 	 geschoven.	De	labelhouder	wordt	middels	de	magneet	aan	de		
	 	 wand	bevestigde.	De	label	zal	in	de	buurt	van	het	bijbehorende		
	 	 kunstwerk	geplaatst	worden.

  Magnetisch papier
	 	 Het	magnetisch	papier	word	bedrukt	met	behulp	van	een	printer.		
	 	 Vervolgens	kan	het	magnetisch	papier	op	de	juiste	positie	op	de		
	 	 wand	opgehangen	worden.

Figuur 267: Magneet waar een schoef aan bevestigd kan 
worden. (62)

Figuur 268: Magnetische labelhouder. (63)

Figuur 269: Magnetischpapier dat aan de wand opgehangen 
kan worden. (64)
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Gebruikte bronnen: [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133]

De	kosten	tabel	laat	een	aantal	verschillende	categorieën	zien.	in	de	eerste	kolom	is	
het	bedoelde	onderdeel	te	vinden.	De	tweede	kolom	geeft	het	gebruikte	materiaal	
weer.	De	bewerkingen	die	uitgevoerd	dienen	te	worden	zijn	in	kolom	drie	
vermeld.	Tussen	haakjes	staat	wat	de	bewerking	doet.	Achter	de	bewerking	staat	
het	aantal	keer	dat	de	bewerking	uitgevoerd	dient	te	worden.	De	vierde	kolom	
geeft	de	kosten	van	het	gebruikte	materiaal	weer.	Hierbij	is	rekening	gehouden	met	
het	materiaal	de	door	de	bewerkingen	weggehaald	zal	worden.	In	de	vijfde	kolom	
staat	de	productiekosten.	Deze	kosten	zijn	tot	stand	gebracht	door	de	kosten	van	
het	opereren	van	de	machines	te	vermenigvuldigen	met	de	tijd	van	de	
bewerkingen.	Het	aantal	keer	dat	het	onderdeel	voorkomt	in	een	wand	staat	in	de	
zesde	kolom.	Hierbij	zijn	de	verbindingsstukken	variabel.	Aangezien	deze	
afhankelijk	zijn	van	hoe	de	wand	wordt	opgebouwd.	In	de	laatste	kolom	is	de	totale	
kosten	van	de	onderdelen	weergegeven.	Aan	het	eind	van	de	tabel	is	een	
veiligheidsfactor	voor	onvoorziene	kosten	weergegeven.	Deze	factor	wordt	
vermenigvuldigd	met	de	verkregen	kosten.	Tot	slot	is	de	prijs	voor	een	wand	
weergegeven.
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Nabeschouwing
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Inleiding nabeschouwing
Aan	de	hand	van	een	aantal	onderdelen	zal	teruggekeken	worden	naar	het	
doorlopen	proces.	Hierbij	zullen	de	nog	te	doorlopen	stappen	beschreven	worden	
en	zal	er	met	een	kritische	blik	naar	het	proces	en	het	resultaat	gekeken	worden.	
De	nabeschouwing	bevat	de	volgende	onderdelen:

Terugkoppeling Plan van Eisen
Aan	de	hand	van	het	opgestelde	Plan	van	Eisen	zal	het	eindontwerp	bekeken	
worden.	Hierbij	wordt	beschreven	aan	welke	eisen	voldaan	zijn	en	op	welk	
manier	dit	gebeurd.	Daarnaast	zal	er	beschreven	worden	aan	welke	eisen	niet	
wordt	voldaan	waarom	er	niet	aan	wordt	voldaan.	Hierbij	zal	ook	worden	uigelegd	
wat	er	veranderd	moet	worden	om	wel	aan	de	eis	te	voldoen.	

Aanbevelingen 
Het	ontwerp	is	nog	niet	volledig	genoeg	om	gelijk	in	productie	te	nemen.	In	de	
aanbevelingen	zullen	de	stappen	die	nog	doorlopen	moeten	worden	besproken	
worden.	Ook	zullen	er	een	aantal	punten	worden	genoemd	waar	nog	een	keer	naar	
gekeken	dient	te	worden.	Verder	zal	er	beschreven	worden	wat	er	anders	gedaan	
wordt	indien	de	opdracht	opnieuw	uitgevoerd	zou	worden.

Conclusie 
Het	gehele	proces	wordt	kort	besproken.	Hierbij	worden	de	genomen	stappen	
genoemd	en	de	uitkomsten	hiervan.
 
Evaluatie
Er	wordt	teruggeblikt	op	het	verloop	van	de	opdracht.	Opgedane	ervaring	en	
onderweg	tegengekomen	problemen	worden	besproken.	

Terugkoppeling Eisen en Wensen

Er	wordt	gekeken	of	het	ontwerp	voldoet	aan	de	eisen	en	wensen	die	opgesteld	
zijn.	Hierbij	zal	kort	beschreven	worden	hoe	het	systeem	aan	de	eis	of	wens	voldoet	
of	waarom	het	systeem	niet	voldoet.	De	terugkoppeling	naar	het	Plan	van	Eisen	
laat	zien	of	het	ontwerp	gelaagd.	

Het	ontworpen	systeem	voldoet	aan	het	merendeel	van	de	eisen	en	wensen	die	
opgesteld	zijn.	Het	systeem	is	flexibel	in	gebruik	en	kan	kunstwerken	van	1,2	meter	
hoogte	en	twee	meter	lang	kunnen	opgehangen	worden.	Het	tonen	van	extra	
informatie	bij	de	werken	is	daarnaast	ook	mogelijk.	Door	het	gebruik	van	magneten	
kan	dit	op	een	flexibel	manier	gedaan	worden.

Doordat	het	in	de	huidige	staat	niet	mogelijk	is	om	het	opbouwen	daadwerkelijk	
te	testen	ontbreekt	er	een	schatting	over	de	tijd	die	nodig	is	om	het	systeem	op	te	
bouwen.	In	een	later	stadium	kan	deze	eis	met	behulp	van	een	prototype	getest	
worden.	Het	zwaarste	onderdeel	van	het	systeem	is	de	voet.	Dit	onderdeel	weegt	
ongeveer	44	kilogram.	Volgens	de	arbowet	is	het	toegestane	gewicht	dat	door	twee	
gezonde	mannen	getild	kan	worden	45	kilogram.	Om	verplaatsen	lichter	te	maken	
kan	er	gebruik	gemaakt	worden	van	een	trolley	of	een	steekwagen.	Desondanks	
ligt	het	gewicht	van	de	voet	boven	de	gewenste	richtlijn	en	er	zal	dan	ook	gekeken	
moeten	worden	of	dit	in	de	toekomst	lichter	gemaakt	kan	worden.	De	onderdelen	
van	het	systeem	passen	in	de	lift	van	de	HeArtGallery.	Dit	komt	doordat	de	
onderdelen	zijn	afgestemd	op	het	formaat	van	de	lift.	Ook	past	het	systeem	door	
de	deuren	van	de	locatie.
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Zoals	eerder	is	aangegeven	past	het	systeem,	indien	uit	elkaar	gehaald,	in	de	lift.	
Opgebouwd	zal	de	wand	ongeveer	2,31	meter	hoog	zijn.	Bij	het	opbouwen	is	er	
een	hoogte	van	ongeveer	2,50	meter	nodig.	De	locatie	is	2,70	meter	hoog.	Het	
systeem	zal	dus	met	gemak	in	de	ruimte	kunnen	staan.

Helaas	is	het	niet	mogelijk	om	de	achtergrondkleur	aan	te	passen	aan	het	
kunstwerk	dat	aan	de	wand	komt	te	hangen.	Dit	komt	doordat	het	verfen	van	de	
staalplaat	lastiger	gaat	dan	het	verfen	van	een	houten	plaat.	Daarnaast	moet	de	
verflaag	zo	dun	mogelijk	zijn	om	de	trekkracht	van	de	magneten	goed	te	benutten.	
De	oude	verflaag	zal	verwijdend	moeten	worden	om	een	nieuwe	kleur	aan	te	
brengen.	

Het	systeem	is	niet	verbonden	aan	een	vaste	locatie.	Het	systeem	bestaat	uit	losse	
onderdelen	zodat	het	makkelijk	te	transporteren	is	naar	een	andere	locatie.	
Daarnaast	staat	het	systeem	zelfstandig	zonder	hulp	van	de	omgeving.	Dit	zorgt	
ervoor	dat	het	mogelijk	is	om	de	wand	ook	op	een	andere	locatie	te	gebruiken.	

Het	gebruiken	van	de	plank	maakt	het	mogelijk	om	kleine	beelden	tentoon	te	
stellen.	Grote	beelden	zullen	niet	met	het	systeem	getoond	kunnen	worden.	

De	kunstenaars	gaven	aan	een	voorkeur	te	hebben	voor	het	ophangen	aan	een	
houten	plaat.	Het	ophangen	met	behulp	van	spijkers	is		de	norm	binnen	de	
kunstwereld.	Een	sceptische	blik	naar	nieuwe	manieren	die	het	vertrouwde	gebruik	
veranderen	heeft	hierbij	waarschijnlijk	een	rol	gespeeld.	Indien	het	ophangen	met	
magneten	zichzelf	heeft	bewezen	zal	dit	vertrouwen	toenemen.	Anders	dan	spijkers	
kunnen	magneten	schuiven	om	de	positie	van	het	werk	snel	bij	te	stellen.		

Wanneer	de	wanden	tegen	elkaar	worden	gezet	zal	er	tussen	de	wanden	een	naad	
te	zien	zijn.	In	de	toekomst	kan	eventueel	gekeken	worden	of	hier	een	oplossing	
voor	gevonden	kan	worden.

Er	is	een	onderdeel	ontworpen	dat	het	mogelijk	maakt	om	lampen	te	bevestigen	
met	behulp	van	een	klem.	Hierbij	kan	er	voor	elke	situatie	een	andere	lamp	
gebruikt	worden.	Daarnaast	bevat	het	onderdeel	een	aantal	stopcontacten	zodat	er	
geen	overlast	is	van	kabels.

Aanbevelingen
Voordat	het	systeem	bruikbaar	is	voor	HeArtpool	zal	er	nog	het	een	en	ander	
onderzocht	moeten	worden.	Het	grootste	tekort	van	het	ontwerpproces	is	het	
ontbreken	van	een	prototype.	Een	aantal	handelingen	en	situatie	kunnen	enkel	
getest	worden	aan	de	hand	van	een	protype.	Tijdens	het	ontwerpproces	is	geen	tijd	
geweest	om	een	geschrikt	bedrijf	te	vinden	en	hiermee	contact	te	leggen	over	het	
maken	van	een	prototype.	Hierdoor	mist	er	naast	een	prototype	ook	een	deel	
feedback	over	de	haalbaarheid	van	het	huidige	ontwerp.	De	productiemethode	
hangt	voor	een	deel	af	van	het	gekozen	bedrijf.	Indien	er	een	bedrijf	benaderd	
wordt	zal	de	eerste	stap	dan	ook	een	overleg	over	de	mogelijkheden	zijn.	
Aansluitend	hierop	zal	het	een	en	andere	aangepast	moeten	worden.	

Een	van	de	eisen	die	tijdens	het	ontwerpen	naar	voren	kwam	was	stabiliteit.	Hierbij	
is	gekozen	om	de	wand	stabiel	te	houden	bij	de	maximale	duwkracht	die	een	
gemiddelde	man	kan	leveren.	Helaas	lukte	het	ondanks	meerdere	pogingen	niet	
om	een	dergelijke	simulatie	in	het	modeleerprogramma	Solidworks	te	maken.	Of	
dit	voldoende	is	zal	moeten	blijken	uit	een	prototype.	Daarnaast	is	de	gehele	wand	
bij	de	berekening	beschouwd	als	een	onderdeel.	De	wand	bestaat	in	het	echt	uit	
meerdere	onderdelen	die	aan	elkaar	worden	vast	gemaakt.	De	invloed	hiervan	zal	
ook	getest	moeten	worden	met	een	prototype.	
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Het	materiaal	waaruit	de	wand	bestaat	is	hout	en	staal.	Het	hout	dat	gebruikt	
wordt	voor	de	onderdelen	is	vastgesteld	als	hard	hout.	Onder	hard	hout	vallen	
verschillende	hout	soorten.	Bij	staal	is	er	gekozen	voor	een	staalsoort	uit	de	400	
reeks.	Dit	is	vanwege	de	magnetische	eigenschappen	van	dit	type	staal.	Het	exacte	
soort	hout	en	staal	dient	nog	gekozen	te	worden.	Dit	kan	gedaan	worden	op	basis	
van	voorkeur	voor	een	bepaald	soort	hout.	Hierbij	speelt	de	wens	van	HeArtpool	
een	grote	rol.	Daarnaast	is	het	waarschijnlijk	dat	het	type	hout	en	het	type	staal	in	
overleg	met	het	bedrijf	dat	de	productie	doet	bepaald	zal	worden.

Er	is	gekeken	of	het	mogelijk	is	om	de	gebruikte	materialen	te	verven.	Hierbij	
kwamen	een	aantal	verschillende	manieren	naar	voren	om	hout	en	staal	te	verven.	
Door	dit	aanbod	is	er	vastgesteld	dat	het	mogelijk	is	om	de	gebruikte	materialen	
te	verven.	Dit	kan	zowel	een	glanzende	als	wel	een	matte	verf	zijn.	Daarnaast	is	er	
een	groot	scala	aan	kleuren	mogelijk	waaronder	verschillende	tinten	wit.	Hierbij	
is	verder	niet	vastgesteld	wat	voor	proces	het	meest	geschikt	is	om	toe	te	passen.	
Er	zal	een	vervolgstudie	nodig	zijn	om	te	kijken	welk	proces	en	wat	voor	soort	verf	
gewenst	is.	Dit	zal	deels	afhangen	van	het	de	uitstraling	die	HeArtpool	wenst	te	
behalen.	Dit	vervolgonderzoek	zal	bestaan	uit	een	adviesgesprek	met	een	bedrijf	
dat	is	gespecialiseerd	in	het	verven	van	de	gekozen	materialen.

De	sterkte	van	de	magneten	is	beperkt	getest.	Zo	is	er	getest	met	een	Neodymium	
magneet	met	18	kilogram	treksterkte	en	met	een	Neodymium	magneet	met	30	
kilogram	treksterkte.	De	magneten	zijn	getest	op	een	stuk	staal	van	twee	
millimeter	dikte.	Bij	beide	magneten	is	gekeken	naar	het	gewicht	voordat	de	
magneet	ging	schuiven.	Daarnaast	is	bij	beide	magneten	gekeken	naar	de	het	
gewicht	voordat	de	magneet	ging	schuiven	bij	een	afstand	van	ongeveer	1,5	
millimeter	tussen	de	magneet	en	het	staal.	Hoe	meerdere	magneten	zich	
ophouden	bij	het	dragen	van	een	groot	kunstwerk	is	niet	getest.	Hiervoor	zal	er	
getest	moeten	worden	met	behulp	van	een	prototype.

Een	aantal	van	de	onderdelen	is	lastig	te	tillen.	De	voet	van	het	systeem	weegt	44	
kilogram.	Dit	is	om	het	systeem	stabiel	te	houden.	Het	gewicht	van	dit	onderdeel	in	
combinatie	met	de	vorm	maakt	het	lastig	om	het	onderdeel	te	verplaatsen.	Er	zijn	
handgrepen	in	de	voet	verwerkt	maar	een	onderzoek	naar	mogelijkheden	om	het	
gewicht	omlaag	te	brengen	zou	gewenst	zijn.		

Ook	kan	er	gekeken	worden	of	er	een	andere	manier	is	om	de	plaat	vast	te	zetten.	
Het	schuiven	van	een	26	kilogram	zware	plaat	in	een	smalle	gleuf	zal	mogelijk	
problemen	opleveren.	Een	alternatieve	methode	waarmee	de	plaat	ergens	op	
gezet	kan	worden	of	van	de	voorkant	bevestigd	wordt	zal	het	probleem	wegnemen.	

Doordat	het	wandoppervlak	recht	dient	te	zijn	wanneer	de	wanden	gekoppeld	
kunnen	worden	bevat	de	wand	harde	vormen.	Het	eindontwerp	is	deels	afgerond	
maar	dit	lost	het	probleem	niet	volledig	op.	Een	extra	ontwerp	studie	naar	het	
verbeteren	van	de	vorm	kan	hier	de	uitkomst	bieden.	Echter	zal	de	wand	een	recht	
oppervlak	nodig	hebben	om	meerder	wanden	naast	elkaar	te	kunnen	zetten.
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De	vraagstelling	van	de	bachelor	opdracht	was	“	Ontwerp	een	systeem	waarmee	
kunst	opgehangen	kan	worden	zonder	het	gebruik	van	bestaande	muren”.	Deze	
vraag	wordt	aan	de	hand	van	de	doorlopen	stappen	en	het	resultaat	beantwoord.	
Net	als	het	verslag	zal	de	conclusie	in	twee	delen	opgedeeld	zijn.	De	Analysefase	en	
de	Ontwerpfase

Conclusie

Analysefase

De	eerste	stap	van	het	ontwerpproces	is	het	onderzoeken	van	de	eisen,	wensen	en	
mogelijkheden.	Hiervoor	is	gebruik	gemaakt	van	een	aantal	verschillende	
benaderingen.

Voor	een	indruk	van	de	ruimte	is	de	locatie	van	de	HeArtGallery	bezocht.	Hierbij	is	
gekeken	naar	mogelijke	beperkingen	en	obstakels	in	de	ruimte.
 
Om	een	systeem	te	ontwerpen	dat	zowel	voor	de	galerij	als	wel	voor	de	kunstenaar	
geschrikt	is	er	met	beide	partijen	gesproken.	Hierbij	was	Jan	Noltes	de	
woordvoerder	voor	de	stichting	HeArtpool.	Daarnaast	heeft	Jan	Noltes	een	
begeleidende	taak	gehad	tijdens	het	gehele	proces.	Hierbij	heeft	hij	voorzien	van	
feedback	op	de	genomen	stappen	en	de	getoonde	resultaten.	Voor	de	input	van	
de	kunstenaars	is	er	gesproken	met	een	aantal	kunstenaars	die	zijn	verbonden	aan	
kunstatelier	De	Werkhaven	in	Enschede.	Daarnaast	is	er	via	HeArtpool	met	een	
tweetal	kunstenaars	gesproken.	Deze	gesprekken	behandelde	de	ervaringen	en	
wensen	met	betrekking	tot	het	tentoonstellen	van	kunstwerken.	De	
gesprekken	met	beide	partijen	heeft	geleid	tot	een	eisen	en	wensen	pakket.	Dit	
pakket	is	tijdens	het	ontwerpproces	als	richtlijn	gebruikt.	

Naast	het	spreken	van	de	doegroepen	is	er	gekeken	bij	bestaande	
tentoonstellingen.	Hiervoor	zijn	het	TETEM	in	Enschede	en	Art	Rotterdam	in	
Rotterdam	bezocht.	TETEM	is	een	kleinschalige	tentoonstellingsruimte	die	
verbonden	is	aan	een	kunstacademie.	Art	Rotterdam	is	een	vierdaagse	kunstbeurs	
waarbij	een	grote	diversiteit	aan	verschillende	soorten	kunst	wordt	getoond.	Uit	
deze	bezoeken	zijn	punten	gehaald	die	opvielen	of	beter	konden.	

Om	een	goed	beeld	te	krijgen	van	bestaande	galerijen	is	er	een	tweetal	collages	
gemaakt.	Daarnaast	is	er	gekeken	naar	een	aantal	bekende	bestaande	galerijen	
met	betrekking	tot	het	kleurgebruik	in	de	tentoonstellingen.	

Verder	is	er	gekeken	naar	bestaande	producten.	Hierbij	is	zowel	gekeken	naar	
producten	die	bedoeld	zijn	voor	een	galerij	als	wel	naar	producten	die	vergelijkbaar	
werken.	

Tot	slot	is	er	gekeken	naar	een	drietal	verschillende	technieken	om	dingen	op	te	
hangen.	Hiervoor	is	er	gekeken	naar	magneten,	zuignappen	en	klittenband.	

Het	onderzoek	heeft	geleid	tot	een	aantal	belangrijke	punten	waar	rekening	
meegehouden	dient	te	worden	tijdens	het	ontwerpen.	Daarnaast	heeft	het	
onderzoek	geholpen	bij	het	schepen	van	een	duidelijk	beeld	wat	betreft	het	
tentoonstellen	van	kunstwerken	en	de	beschikbare	middelen.	
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Na	het	onderzoek	is	er	gekeken	hoe	de	verkregen	informatie	het	beste	tot	
concepten	gevormd	kan	worden.	Hiervoor	zijn	een	aantal	uiteenlopende	ideeën	
op	papier	gezet.	Vervolgens	zijn	deze	ideeën	samengevoegd	tot	vijf	concepten.	
Uit	deze	concepten	is	het	concept	gekozen	dat	het	beste	aansluit	bij	de	eisen	en	
wensen	van	HeArtpool.	

Het	gekozen	concept	is	vervolgens	in	meer	detail	uitgewerkt.	Dit	is	gedaan	door	het	
systeem	in	een	aantal	deelproblemen	op	te	delen	en	deze	vervolgens	zo	goed	
mogelijk	op	te	lossen.	Hierbij	is	er	uit	de	oplossingen	gekozen	voor	de	best	
passende	oplossing	die	samengaat	met	de	overige	onderdelen	van	het	systeem.	

Tot	slot	is	het	concept	uitgewerkt	in	een	solidworksmodel.	Van	het	
solidworksmodel	zijn	renders	gemaakt	om	het	ontwerp	te	verduidelijken.	Hier	op	
aansluitend	is	een	grove	kostenanalyse	gemaakt	waarbij	zowel	de	materiaal	kosten	
als	wel	de	productie	methoden	in	zijn	mee	gerekend.	

Analysefase

Evaluatie

Hoewel	ik	vrij	tevreden	ben	met	het	eindresultaat,	ging	niet	alles	tijdens	de	
Bachelor	opdracht	even	soepel.	

Het	grootste	obstakel	is	toch	wel	de	communicatie	geweest.	Dit	is	vooral	te	wijten	
aan	het	feit	dat	er	geen	werkplaats	beschikbaar	is	geweest.	De	bachelor	opdracht	
zou	officieel	uitgevoerd	dienen	te	worden	op	de	locatie	van	het	gekozen	bedrijf.	
Hierbij	zal	de	student	een	aantal	dagen	in	de	week	in	de	werksfeer	van	het	bedrijf	
worden	opgenomen.	Dit	geeft	de	mogelijkheid	om	verschillende	groepen	
binnen	het	bedrijf	aan	te	spreken	voor	meer	informatie	of	voor	advies.	Daarnaast	
zal	er	een	vast	aanspreekpunt	zijn	die	alle	algemene	vragen	beantwoord.	

De	uitgevoerde	opdracht	is	gedaan	bij	een	stichting	die	vooral	uit	vrijwilligers	
bestaat	die	samen	zijn	gebracht	door	een	liefde	voor	kunst.	Deze	stichting	heeft	
hierdoor	dan	ook	weinig	ervaring	met	het	te	doorlopen	ontwerpproces.	Doordat	
de	stichting	geen	hulp	kan	bieden	bij	het	ontwerpproces	was	er	geen	werkplek	
beschikbaar.	De	afwezigheid	van	een	werkplek	is	mij	van	te	voren	dan	ook	duidelijk	
gemaakt.	Zonder	een	vaste	werkplek	bestond	de	opdracht	uit	zelfstandig	werken	
aan	het	ontwerp.	Dit	voelt	toch	anders	dan	het	werken	op	een	bedrijfslocatie.	
Tijdens	het	werk	was	ik	meer	aangewezen	op	mijn	eigen	doorzettingsvermogen	en	
planning.	Jammer	genoeg	laat	dit	soms	wat	te	wensen	over.	Het	volledig	zelfstandig	
werken	heb	ik	als	lastig	bevonden.	

Op	het	vaste	aanspreekpunt	na	zijn	de	leden	van	de	stichting	vooral	op	de	
achtergrond	gebleven.	Al	het	contact	met	de	stichting	is	via	Jan	Noltes	gegaan.	
Hierbij	heeft	Jan	Noltes	de	eisen	en	wensen	van	de	stichting	overgebracht.	Meer	
input	van	de	overige	leden	had	hierbij	waarschijnlijk	geresulteerd	in	een	bredere	
inkijk	in	de	stichting.



125

Vanwege	de	beperkte	mogelijkheid	om	te	helpen	was	het	contact	met	Jan	Noltes	
dan	ook	uitsluitend	om	een	keuze	te	maken	uit	de	verschillende	richtingen	die	het	
ontwerpproces	opging.	Hierbij	is	er	in	overleg	gekeken	wat	het	beste	aansluit	met	
de	wensen	van	de	stichting.	

Deze	punten	zijn	voor	de	opdracht	begon	al	voor	een	deel	duidelijk	gemaakt.	
Desondanks	was	de	afwezigheid	van	een	werkplek	en	verdere	ondersteuning	
tijdens	de	opdracht	vrij	lastig	voor	mij.	Indien	alles	opnieuw	zou	doen	zal	ik	dan	ook	
een	opdracht	zoeken	die	een	werkplek	aan	kan	bieden.		

Doordat	er	een	groot	deel	van	de	sturing	mist	die	tijdens	de	vakken	van	de	
bachelor	wel	aanwezig	was	ben	ik	op	een	aantal	momenten	overvallen	geweest	
door	alle	informatie.	Doordat	er	een	groot	aantal	zaken	waren	waarmee	rekening	
gehouden	diende	te	worden	miste	ik	af	en	toe	het	een	overzicht.	

Naast	communicatie	met	de	opdrachtgever	liet	de	communicatie	met	Jeroen	
Beeloo,	de	begeleider	vanuit	de	universiteit,	ook	wat	te	wensen	over.	
Persoonlijk	hou	ik	er	niet	van	om	een	onvolledig	verhaal	in	te	leveren.	Hierdoor	ben	
ik	elke	keer	vrij	laat	geweest	met	het	opsturen	van	stukken	tekst	voor	feedback.	Dit	
zorgde	ervoor	dat	Jeroen	Beeloo	geen	inzicht	had	in	de	gevonden	informatie	en	de	
onderbouwingen	voor	de	gemaakte	keuzes.	Achteraf	had	ik	eerder	tekst	op	moeten	
sturen	om	te	zorgen	dat	Jeroen	Beeloo	en	ik	op	een	lijn	zouden	zitten.	Daarnaast	
heb	ik	hierdoor	een	groot	deel	van	de	feedback	die	ik	had	kunnen	krijgen	gemist.

Er	is	een	moment	geweest	dat	ik	twijfelde	over	het	gekozen	concept.	De	dag	dat	de	
eerste	bestelde	magneet	binnenkwam.	De	magneet	met	18	kilogram	trekkracht.	
Bleek	deze	zeer	matig	te	presteren.	Het	gevolg	hiervan	is	dat	ik	mijn	bedenkingen	
had	over	het	gebruiken	van	magneten.	Bij	een	latere	test	bleek	het	gelukkig	niet	
aan	de	magneet	te	liggen	mar	aan	het	metaal	waar	de	magneet	aan	opgehangen	
werd.	Hoewel	het	dit	keer	goed	uitpakte	zal	ik	de	volgende	keer	voordat	ik	een	
concept	heb	gekozen	de	werking	willen	testen.	Dit	heb	ik	in	deze	situatie	niet	
gedaan	vanwege	het	te	kort	aan	informatie.	Voor	het	de	concepten	is	er	niet	
volledig	de	diepte	in	gegaan	wat	betreft	soort	magneten	en	soort	materiaal	waar	
de	magneet	aan	opgehangen	wordt.	Deze	informatie	is	pas	tijdens	het	uitwerken	
van	het	eindontwerp	gevonden.	Zonder	deze	informatie	had	er	ook	geen	keuze	
gemaakt	kunnen	worden	over	het	aanschaffen	van	de	juiste	magneten	om	te	
testen.

De	gesprekken	met	de	kunstenaars	zijn	wel	goed	bevonden.	Door	de	gespreken	
heb	ik	een	nieuwe	blik	op	het	onderwerp	gekregen.	In	eerste	instantie	had	ik	niet	
gedacht	dat	deze	gesprekken	zo	veel	informatie	zouden	opleveren.	Het	kijken	
vanuit	de	kant	van	de	kunstenaar	heeft	de	opdracht	een	stuk	interessanter	
gemaakt.	

Tot	slot	had	ik	graag	een	bedrijf	willen	vinden	om	feedback	te	krijgen	over	
ontwerp	en	eventueel	een	mogelijkheid	tot	het	produceren	van	een	prototype.	Dit	
zou	helaas	te	veel	tijd	hebben	gekost	om	nog	tijdens	de	bachelor	opdracht	uit	te	
werken.	Desondanks	zou	een	prototype	een	aantal	onbeantwoorde	vragen	
beantwoorden.	Er	is	geprobeerd	om	simulaties	van	de	situaties	in	het	
modeleerprogramma	Solidworks	te	maken.	Helaas	bleek	lastiger	dan	gedacht.	
Doordat	deze	simulaties	de	reële	situatie	niet	genoeg	benaderde	zijn	ze	ongeschikt.	
Het	bouwen	van	een	prototype	was	hiervoor	de	oplossing	geweest.	
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Bijlage
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[A] Gesprekken HeArtpool
Tijdens	de	bachelor	opdracht	zijn	er	verschillende	contactmomenten	met	Jan	
Noltes	geweest.	Een	deel	van	de	gesprekken	is	gebruikt	om	te	achterhalen	wat	
HeArtpool	in	gedachte	heeft	voor	de	HeArtGallery	en	het	te	ontwerpen	systeem.	
Hierbij	zijn	er	van	te	voren	een	aantal	punten	opgesteld	die	vervolgens	zijn	
besproken	met	Jan	Noltes.	Een	aantal	van	de	vragen	en	antwoorden	zijn	hieronder	
weergegeven	om	een	indruk	te	geven	van	het	verloop	van	de	gesprekken.

1	 Wat	voor	soort	kunst	zal	er	in	de	galerij	getoond	worden?
	 >	 Beeldende	kunst	en	toegepaste	kunst.	Er	zal	een	groot	scala	aan		
	 	 kunst	getoond	worden.

2	 	Wat	is	het	maximale	gewicht	van	een	kunstwerk	dat	opgehangen	dient	te		
	 worden?
	 >	 Dit	is	niet	te	zeggen.

3	 Wat	zijn	de	maximale	afmetingen	van	een	kunstwerk	dat	opgehangen		 	
	 dient	te	worden?
	 >	 Ongeveer	2	meter	breed	en	1,2	meter	hoog.

4	 Is	het	mogelijk	om	iets	aan	het	plafond	of	aan	de	vloer	te	bevestigen	in	de		
	 galerijruimte?
	 >	 	Ja,	is	mogelijk.	Het	plafond	wat	er	op	het	moment	in	hangt	wordt		
	 	 er	waarschijnlijk	uitgehaald	en	het	“skelet”	van	de	ruimte	blijft		
	 	 over.

5	 Hoe	vaak	zullen	de	tentoongestelde	voorwerpen	vervangen	worden?
	 >	 Om	de	twee	of	drie	maanden	zal	de	tentoonstelling	veranderen.

6	 Worden	de	tentoongestelde	stukken	individueel	vervangen	of	worden			
	 gedeeltes	van	de	tentoonstelling	tegelijk	vervangen?
	 >	 Alles	wordt	tegelijk	vervangen.	

7	 Worden	verkochte	kunstwerken	tijdens	de	tentoonstellingsperiode	
	 weggehaald?	
	 >	 	Nee.	Verkochte	werken	worden	pas	na	afloop	van	de	
	 	 tentoonstelling	weggehaald.	Verkochte	werken	worden	voorzien		
	 	 van	een	rode	stikker.

8	 	Hoe	worden	de	kunstwerken	in	de	huidige	situatie	tentoongesteld?
	 >		 We	huren	tijdelijke	wanden.	Deze	zijn	samengesteld	uit	losse		 	
	 	 panelen	van	ongeveer	een	meter	bij	twee	meter	.

9	 Wat	is	bij	deze	tentoonstellingsmethode	een	probleem?
	 >	 Het	ziet	er	vrij	tijdelijk	uit.	Dit	komt	doordat	de	bevestiging	van		
	 	 het	systeem	te	zien	is	voor	het	publiek.	Ook	zitten	er	naden
	 	 	tussen	de	platen.		

10	 Hoeveel	kunstwerken	worden	er	tegelijkertijd	tentoongesteld	in	de	
	 ruimte?
	 >		 Afhankelijk	van	grootte	van	de	werken	en	de	tentoonstelling.

11	 	Hoeveel	tijd	wordt	er	in	de	huidige	situatie	besteed	aan	het	opbouwen		
	 van	de	tentoonstelling?
	 >		 een	dag	opbouwen	en	twee	dagen	om	de	kunstwerken	op	te		 	
	 	 hangen.
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[B] Gesprekken kunstenaars

Er	is	met	een	viertal	kunstenaars	van	kunstatelier	De	Werkhaven	gesproken	[54].	
Deze	kunstenaars	zijn	Jan	Lange,	Patrick	Ros,	Claudia	Bidoggia	en	Van	Royen.	Naast	
de	kunstenaars	van	het	De	Werkhaven	is	er	gesproken	met	de	kunstenaars	Udona	
Boerema	en	Remco	Dikken.	Bij	dit	gesprek	is	ook	Jan	Noltes	aanwezig	geweest.	Aan	
de	kunstenaars	zijn	een	aantal	vragen	gesteld	die	gaan	over	het	tentoonstellen	van	
kunstwerken.	De	gegeven	antwoorden	worden	getoond	na	de	pijl.	Na	de	vragen	
zijn	een	aantal	opmerkingen	genoteerd.	Deze	opmerkingen	kwamen	tijdens	het	
gesprek	naar	voren.

12	 	Wat	voor	stijl	moet	het	systeem	hebben?
	 >		 Neutraal.	

13	 Mag	de	achtergrond	voor	de	kunstwerken	een	andere	kleur	dan	wit	zijn?
	 >	 Wit	als	achtergrond	kleur	heeft	de	voorkeur.	Bij	sommige	
	 	 kunstwerken	kunnen	andere	achtergrondkleuren	ook.

14	 Dient	er	eventuele	informatie	bij	de	werken	getoond	te	worden?
	 >		 Ja,	klein	informatie	kaartje	of	paneel	is	nodig.	Dit	kan	met	de		 	
	 	 naam	van	het	werk	of	de	naam	en	een	korte	toelichting.

15	 Hoe	denkt	u	over	een	systeem	dat	ook	op	andere	locaties	te	gebruiken	is?		
	 Het	systeem	kan	bijvoorbeeld	gebruikt	worden	om	de	galerij	te	promoten		
	 tijdens	festiviteiten	in	de	stad.	
	 >	 Dit	lijkt	me	een	goed	idee.

16	 Is	er	al	een	bedrijf	in	gedachten	voor	de	productei	van	het	systeem?
	 >	 Nee.

17	 Is	er	al	verlichting	voor	de	galerij?
	 >		 Nog	geen	lampen	in	gebruik.	Lampen	die	verplaatst	of	afgesteld		
	 	 kunnen	worden	hebben	de	voorkeur.	

18	 Is	er	een	bepaald	budget	vastgesteld?
	 >		 Geen	specifiek	budget.	Maar	HeArtpool	is	een	kleine	vrijwilligers		
	 	 organisatie.	Hierdoor	zal	er	aan	de	uitgaven	gedacht	moeten		 	
	 	 worden.

19		 Wanneer	gaat	de	galerij	open?
	 >	 	18	maart	is	opening.		Hierbij	zullen	er	45	tot	60	werken	van	
	 	 verschillende	lokale	kunstenaars	getoond	worden.	
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1		 Wilt	u	dat	de	antwoorden	anoniem	worden	verwerkt?	Of	is	het	goed	als	ik		
	 uw	naam	bij	de	bronvermelding	zet?
	 >	 Hoeft	niet	anoniem

Kunstwerk

2	 Wat	voor	soort	kunt	maakt	u	over	het	algemeen?	Maakt	u	platte	kunst			
	 zoals	schilderijen	of	meer	drie	dimensionale	kunst?
	 >	 Beide.	Platte	kunst,	stellages,	multimedia

3	 Heeft	u	veel	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
	 >	 Redelijk

4	 Heeft	u	bij	het	creëren	van	de	kunst	een	idee	van	hoe	de	locatie	waar	het		
	 zou	kunnen	komen	te	hangen	eruit	gaar	zien?
	 >	 Nee,	ik	heb	niet	een	specifiek	idee.	

5	 Hoe	denkt	u	over	de	achtergrond	van	hoe	uw	werk	tentoongesteld	wordt?	
	 Heeft	u	liever	een	witte	achtergrond	of	heeft	u	liever	een	kleur	die	
	 aansluit	bij	het	kunstwerk?	Een	achtergrond	die	aanpasbaar	is	zodat	deze		
	 beter	aansluit	bij	de	getoonde	werken?
	 >	 Ja,	wanneer	dit		werkt	voor	het	kunstwerk.	Maar	neutraal	wit	zal		
	 	 vaker	werken	dan	een	kleur.
 
6	 Heeft	u	liever	dat	er	van	te	voren	met	de	kunstenaar	gekeken	word	naar		
	 welk	kunstwerk	waar	komt	te	hangen	in	een	galerij	of	doet	u	dit	liever	na		
	 het	opbouwen	van	de	galerij	ruimte?
	 >	 Van	te	voren	kijken	lijkt	me	prima,	maar	een	kunstenaar	moet		
	 	 soms	de	ruimte	zien	voordat	hij	een	beslissing	kan	maken	over		
	 	 hoe	het	tentoongesteld	word.		En	sommige	werken	gaan	niet			
	 	 samen	naast	elkaar.

7	 Welke	huidige	problemen	bent	u	tegengekomen	bij	het	tentoonstellen			
	 van	uw	kunstwerken?
	 >	 Een	ruimte	die	niet	geschrikt	is	voor	het	kunstwerk.	Of	de	muur		
	 	 waar	het	(platte)	werk	aan	komt	te	hangen	is	niet	recht.	Dit	kan		
	 	 opvallen	bij	een	werk	dat	uit	verschillende	delen	is	opgebouwd.		
	 	 Ook	werk	de	verlichting	van	het	werk	ernaast	soms	nadelig.

8		 Wat	vind	u	belangrijk	bij	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
	 >	 Dat	het	de	ruimte	krijgt	die	het	nodig	heeft.	Er	dient	dus	ruimte		
	 	 vrijgehouden	te	worden	in	de	galerij.	Deze	ruimte	zal	verschillen		
	 	 per	wat	er	tentoongesteld	wordt.

9	 Wat	vind	u	goed	werken	bij	het	tentoonstellen	van	uw	kunst?
 > -

10	 Hoe	zou	u	graag	uw	kunstwerken	tentoongesteld	willen	hebben?
 > -

De Werkhaven | Jan Lange
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11	 Heeft	u	kunstwerken	gemaakt	waarbij	het	tentoonstellen	problemen	
	 meebracht.	Te	denken	valt	aan	de	afmeting	of	het	gewicht.
	 >	 Nooit	problemen	mee	gehad.	Wel	heb	ik	een	heel	zwaar	werk		
	 	 gemaakt	maar	hiervoor	had	ik	zelf	al	een	oplossing	bedacht	zodat		
	 	 het	tentoongesteld	kon	worden.

12	 Hoe	denkt	u	over	een	vitrine	kast	voor	beeldende	kunst?
	 >	 Zou	een	mogelijkheid	kunnen	zijn.	Wel	moeten	de	werken	goed		
	 	 belicht	worden.	Vaak	belicht	je	een	beeld	met	drie	verschillende		
	 	 lampen	zodat	het	licht	niet	voor	harde	schaduwen	zorgt.	

Series

13	 Heeft	u	ooit	meerdere	kunstwerken	als	een	serie	tentoongesteld?
 > Ja

14	 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	een	serie?
	 >	 Niets	speciaals.	Dit	is	voor	mij	niet	anders	dan	voor	een	enkel			
	 	 werk.

15	 Maakt	de	galerij	het	duidelijk	voor	het	publiek	dat	het	een	serie	is?
	 >	 Ik	heb	hier	geen	problemen	mee	gehad.	Het	is	vaak	aan	het	werk		
	 	 te	zien	of	het	een	serie	is.	De	taak	ligt	meer	bij	de	kunstenaar	om		
	 	 het	duidelijk	te	maken.

16	 Hoe	zou	u	dit	liever	willen	zien?
 >  -

Informatie 

17	 Wilt	u	meer	informatie	bij	het	werk	tonen	via	bijvoorbeeld	een	
	 informatiepaneel?
	 >	 Ja	kan.	Maar	ik	vind	het	niet	echt	nodig.	Ook	hoeft	de	naam	niet		
	 	 perse	naast	het	werk	te	staan.	Indien	het	mogelijk	is	zou	het	wel		
	 	 fijn	zijn	om	de	naam	van	de	kunstenaar	erbij	te	vermelden	en			
	 	 naam	van	het	werk.

18	 Wat	is	uw	ervaring	met	informatiepanelen?
	 >	 Het	zou	handig	zijn	wanneer	er	informatie	over	de	kunstenaar	te		
	 	 vinden	is	en	hoe	deze	te	werk	gaat.	Zodat	er	een	beter	beeld		 	
	 	 gevormd	word	over	hoe	het	werk	tot	stand	is	gekomen.

Kinderen

19		 Heeft	u	werk	tentoongesteld	dat	ook	bedoeld	is	voor	kinderen?
 > Ja

20		 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	voor	kinderen?
	 >	 Kinderen	kijken	vaak	met	hun	vingers.	
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21	 Wat	werkt	goed	bij	het	tentoonstellen	voor	kinderen?	
	 >	 Ik	heb	een	interactief	werk	gemaakt.	Verder	heb	ik	een	workshop		
	 	 gegeven	voor	kinderen	waarbij	ze	de	werken	konden	namaken	op	
	 	 hun	manier.	Zodat	ze	de	dingen	die	ze	zien	zelf	kunnen	
	 	 verwerken.	Ook	heb	ik	een	tentoonstelling	gezien	waarbij	er	een		
	 	 detail	werd	getoond	met	de	vraag	welk	werk	het	was	als	een		 	
	 	 soort	speurtocht.

Overige opmerkingen
>	 Kunstenaars	boren	vaak	in	de	wanden	om	hun	werk	op	te	hangen.	Deze		
	 wanden	
	 bevatten	op	den	duur	veel	boorgaten	en	moeten	daardoor	af	en	toe	
	 vervangen	worden.	
>	 Om	informatie	bij	de	werken	te	tonen	kan	er	gebruik	gemaakt	worden	van
		 een	looplijst.	
>	 De	omgeving	moet	niet	afleiden	van	het	werk.	Er	dient	afstand	gecreëerd		
	 te	worden.	De	galerij	moet	niet	volgepropt	worden	zodat	de	werken	niet		
	 hun	nodige	ruimte	krijgen.

1	 Wilt	u	dat	de	antwoorden	anoniem	worden	verwerkt?	
	 Of	is	het	goed	als	ik	uw	naam	bij	de	bronvermelding	zet?
	 >	 Hoeft	niet	anoniem.

Kunstwerk

2	 Wat	voor	soort	kunt	maakt	u	over	het	algemeen?	Maakt	u	platte	kunst			
	 zoals	schilderijen	of	meer	drie	dimansionale	kunst?
	 >	 Alles	behalve	schilderijen.	Ik	ben	bezig	met		3D	werken,	platte		
	 	 kunst	en	video.

3	 Heeft	u	veel	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
 > Ja

4	 Heeft	u	bij	het	creëren	van	de	kunst	een	idee	van	hoe	de	locatie	waar	het		
	 zou	kunnen	komen	te	hangen	eruit	gaar	zien?
	 >	 Meestal	weet	ik	van	te	voren	van	de	tentoonstelling	en	kan	ik	het		
	 	 zelf	inrichten.

5	 Hoe	denkt	u	over	de	achtergrond	van	hoe	uw	werk	tentoongesteld	wordt?	
	 Heeft	u	liever	een	witte	achtergrond	of	heeft	u	liever	een	kleur	die	
	 aansluit	bij	het	kunstwerk?	Een	achtergrond	dat	aanpasbaar	is	zodat	deze		
	 beter	aansluit	bij	de	getoonde	werken?
	 >	 Als	het	een	karakteristiek	gebouw	is	heb	ik	graag	dat	dit	
	 	 zichtbaar	blijft.	Laat	het	gebouw	het	gebouw.	Ik	zoek	vaak	werk		
	 	 uit	dat	bij	de	locatie	past.	Wanneer	het	gebouw	minder	
	 	 karakteristiek	is	heb	ik	de	voorkeur	voor	witte	wanden.	Liever			
	 	 gewoon	wit	dan	slecht	gekleurd.	Maar	echt	wit	is	vaak	niet	mooi,		
	 	 er	moet	altijd	wat	kleur	in	gemend	worden.	Grijze	muren	en	
	 	 pasteltinten	werken	soms	ook	goed,	het	gebruik	van	niet	
	 	 uitgesproken	kleuren	zodat	ze	niet	alle	aandacht	trekken.

6	 Heeft	u	liever	dat	er	van	te	voren	met	de	kunstenaar	gekeken	wordt	naar		
	 welk	kunstwerk	waar	komt	te	hangen	in	een	galerij	of	doet	u	dit	liever	na		
	 het	opbouwen	van	de	galerij	ruimte?
 > -

De Werkhaven | Patrick Ros
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7	 Welke	huidige	problemen	bent	u	tegengekomen	bij	het	tentoonstellen			
	 van	uw	kunstwerken?
	 >	 Dat	er	te	weinig	goede	ruimtes	beschikbaar	zijn	tegenwoordig.		
	 	 Hiermee	bedoel	ik	het	aantal	locaties	waar	het	tentoongesteld		
	 	 kan	worden.	Verder	ben	ik	zelfredzaam	als	het	om	ophangen	en		
	 	 dergelijke	aankomt.	Maar	vaak	laat	ik	het	ophangen	over	aan			
	 	 anderen	wanneer	er	een	groepstentoonstelling	is.

8		 Wat	vind	u	belangrijk	bij	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
	 >	 Dat	het	er	zowel	op	de	opening	er	goed	uit	ziet	als	wel	aan	het		
	 	 eind	van	de	tentoonstelling.	Het	moet	er	goed	uitzien	met	veel	en		
	 	 weinig	publiek.	Ik	maak	ook	werken	met	geluid	en	hierbij	wil	ik		
	 	 dat	het	hoorbaar	blijft	ongeacht	het	aantal	mensen	in	de	ruimte.

9	 Wat	vind	u	goed	werken	bij	het	tentoonstellen	van	uw	kunst?	
	 >	 Ik	maak	mijn	eigen	sokkel	voor	het	tentoonstellen	van	sommige		
	 	 werken.		De	hoogte	van	de	sokkel	maakt	veel	uit.	En	mensen
	 	 (kinderen)	lopen	tegen	de	sokkels	aan	dus	is	er	ook	een	
	 	 veiligheidsaspect.	Daarnaast		hang	ik	vaak	zelf	grote	werken	op.	

10	 Hoe	zou	u	graag	uw	kunstwerken	tentoongesteld	willen	hebben?
	 >	 In	een	hoge	ruimte.	Karakteristiek	gebouw	of	een	witte	
	 	 ruimte.Niet	helemaal	volhangen.	Stukken	leeglaten	in	de	
	 	 tentoonstelling.	Legen	stukken	geven	rust.	

11	 Heeft	u	kunstwerken	gemaakt	waarbij	het	tentoonstellen	problemen		 	
	 meebracht.	
	 >	 Niet	echt.	Wel	wilde	ik	een	zwaar	werk	verplaatsen	voor	een	
	 	 tentoonstelling	maar	was	dit	niet	meer	mogelijk	door	het	
	 	 gewicht.

12	 Hoe	denkt	u	over	een	vitrine	kast	voor	beeldende	kunst?
	 >	 Lijkt	me	niks.	Glas	reflecteert	te	veel.	En	het	lijkt	te	veel	op	een		
	 	 winkel.

Series

13	 Heeft	u	ooit	meerdere	kunstwerken	als	een	serie	tentoongesteld?
	 >	 Ja.

14	 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	een	serie?
	 >	 Doordat	het	meer	ruimte	inneemt	worden	de	werken	dichter	op		
	 	 elkaar	geplaatst	dan	gewenst.	Wel	heb	je	meer	flexibiliteit	als	
	 	 kunstenaar	over	het	tentoonstellen	van	het	werk.	
  
15	 Maakt	de	galerij	het	duidelijk	voor	het	publiek	dat	het	een	serie	is?
	 >	 Dit	is	nooit	een	probleem	geweest.	Meestal	richt	ik	het	zelf	in.

16	 Hoe	zou	u	dit	liever	willen	zien?
	 >	 Niet	anders	dan	nu.

Informatie 

17	 Wilt	u	meer	informatie	bij	het	werk	tonen	via	bijvoorbeeld	een	
	 informatiepaneel?
	 >	 Alleen	de	titel	erbij.	Ik	vind	een	looplijst	niet	mooi.
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18	 Wat	is	uw	ervaring	met	informatiepanelen?
	 >	 Vroeger	heb	ik	ze	zelf	gemaakt.	Als	kunstenaar	moet	je	niet	alles		
	 	 uitleggen.	Door	het	uitleggen	ontneem	je	een	deel	van	de	kijker.

Kinderen

19		 Heeft	u	werk	tentoongesteld	dat	ook	bedoeld	is	voor	kinderen?
	 >	 Ja,	maar	niet	specifiek.

20		 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	voor	kinderen?
	 >	 Het	werk	word	doorgaans	te	hoog	opgehangen	om	goed	
	 	 bekeken	te	worden	door	kinderen.	Zelf	hang	ik	het	daarom	wat		
	 	 lager	op.

21	 Wat	werkt	goed	bij	het	tentoonstellen	voor	kinderen?	
	 >	 Werk	maken	waar	een	verhaal	bij	hoort.	Kinderen	zelf	de	
	 	 gelegenheid	geven	hun	verhaal	erbij	te	bedenken	en	achteraf	het	
	 	 verhaal	van	de	kunstenaar	bekendmaken.	Dit	activeert	de	
	 	 kinderen.	Werk	maken	dat	herkenbaar	is.

De Werkhaven | Claudia Bidogga

1	 Wilt	u	dat	de	antwoorden	anoniem	worden	verwerkt?	Of	is	het	goed	als	ik		
	 uw	naam	bij	de	bronvermelding	zet?
	 >	 Hoeft	niet	anoniem.

Kunstwerk

2	 Wat	voor	soort	kunt	maakt	u	over	het	algemeen?	Maakt	u	platte	kunst			
	 zoals	schilderijen	of	meer	drie	dimensionale	kunst?
	 >	 Kunstwerken	met	glas,	zoals	glas	in	lood.

3	 Heeft	u	veel	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
 > Ja

4	 Heeft	u	bij	het	creëren	van	de	kunst	een	idee	van	hoe	de	locatie	waar	het		
	 zou	kunnen	komen	te	hangen	eruit	gaar	zien?
	 >	 Nee

5	 Hoe	denkt	u	over	de	achtergrond	van	hoe	uw	werk	tentoongesteld	wordt?	
	 Heeft	u	liever	een	witte	achtergrond	of	heeft	u	liever	een	kleur	die	
	 aansluit	bij	het	kunstwerk?	Een	achtergrond	dat	aanpasbaar	is	zodat	deze		
	 beter	aansluit	bij	de	getoonde	werken?
	 >	 Transparant	voor	de	meeste	werken	en	als	het	aan	de	muur	moet		
	 	 hangen	dan	een	witte	achtergrond.
 
6	 Heeft	u	liever	dat	er	van	te	voren	met	de	kunstenaar	gekeken	wordt	naar		
	 welk	kunstwerk	waar	komt	te	hangen	in	een	galerij	of	doet	u	dit	liever	na		
	 het	opbouwen	van	de	galerij	ruimte?
	 >	 Dit	word	bepaald	door	de	galerij	en	meestal	hoef	ik	me	hier	zo		
	 	 min	mee	te	bemoeien.	
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7	 Welke	huidige	problemen	bent	u	tegengekomen	bij	het	tentoonstellen			
	 van	uw	kunstwerken?
	 >	 Dat	er	te	weinig	ruimte	was	om	de	werken	voor	het	raam	te	
	 	 hangen.	Dat	sommige	galerijen	niet	willen	dat	je	in	de	muren	
	 	 boort.	Dit	is	noodzakelijk	voor	de	manier	waarop	ik	het	ophang.		
	 	 Het	werk	moet	wat	van	de	muur	afstaan	en	dit	bereik	ik	door	een		
	 	 stukje	tussen	het	werk	en	de	muur	in	te	plaatsen.

8		 Wat	vind	u	belangrijk	bij	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
	 >	 Dat	het	werk	goed	tot	zijn	recht	komt.

9	 Wat	vind	u	goed	werken	bij	het	tentoonstellen	van	uw	kunst?
 > -

10	 Hoe	zou	u	graag	uw	kunstwerken	tentoongesteld	willen	hebben?
 > -

11	 heeft	u	kunstwerken	gemaakt	waarbij	het	tentoonstellen	problemen		 	
	 meebracht.	Te	denken	valt	aan	de	afmeting	of	het	gewicht.
	 >	 Ja,	dat	het	werk	te	zwaar	is.

12	 Hoe	denkt	u	over	een	vitrine	kast	voor	beeldende	kunst?
	 >	 Lijkt	me	prima	voor	kleinere	werken.

Series

13	 Heeft	u	ooit	meerdere	kunstwerken	als	een	serie	tentoongesteld?
 > Ja

14	 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	een	serie?
	 >	 Niet	anders	dan	bij	de	rest.

15	 Maakt	de	galerij	het	duidelijk	voor	het	publiek	dat	het	een	serie	is?
	 >	 Ik	maak	het	zelf	duidelijk.	En	ik	heb	de	serie	zelf	gepositioneerd			
	 	 bij	de	tentoonstelling.

16	 Hoe	zou	u	dit	liever	willen	zien?
 > -

Informatie 

17	 Wilt	u	meer	informatie	bij	het	werk	tonen	via	bijvoorbeeld	een	
	 informatiepaneel?
	 >	 Ja.		Zelf	heb	ik	wel	een	werk	gehad	waar	een	gedicht	bij	
	 	 samenging.

18	 Wat	is	uw	ervaring	met	informatiepanelen?
	 >	 Dat	ze	lelijk	zijn.	Niet	passen	bij	de	kunstwerken.	Soms	zijn	ze			
	 	 overheersend	en	eisen	ze	de	aandacht	op.	Ook	doet	het	tonen		
	 	 van	een	prijs	vaak	een	afbreuk.	

Kinderen

19		 Heeft	u	werk	tentoongesteld	dat	ook	bedoeld	is	voor	kinderen?
	 >	 Nee

20		 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	voor	kinderen?
 > -
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21	 Wat	werkt	goed	bij	het	tentoonstellen	voor?	
 > -

Overige opmerkingen
	 >	 Ik	heb	een	keer	werk	tentoongesteld	dat	vast	werd	gezet	tussen		
	 	 	 muren	met	een	licht	bron	erachter,	dit	werkt	zeer	goed.
	 >	 Glaswerken	dienen	van	achter	belicht	te	worden.

De Werkhaven | Van Royen

1	 Wilt	u	dat	de	antwoorden	anoniem	worden	verwerkt?	Of	is	het	goed	als	ik		
	 uw	naam	bij	de	bronvermelding	zet?
	 >	 Hoeft	niet	anoniem.

Kunstwerk

2	 Wat	voor	soort	kunt	maakt	u	over	het	algemeen?	Maakt	u	platte	kunst			
	 zoals	schilderijen	of	meer	drie	dimensionale	kunst?
	 >	 Kunst	in	het	platte	vlak.

3	 Heeft	u	veel	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
	 >	 Ja,	daarnaast	heb	ik	gewerkt	bij	een	galerij.

4	 Heeft	u	bij	het	creëren	van	de	kunst	een	idee	van	hoe	de	locatie	waar	het		
	 zou	kunnen	komen	te	hangen	eruit	gaar	zien?
	 >	 Meestal	niet,	tenzij	de	tentoonstelling	van	te	voren	bekend	is.	
Dan		 	 	 kan	ik	de	afmetingen	en	de	technieken	erop	aanpassen.

5	 Hoe	denkt	u	over	de	achtergrond	van	hoe	uw	werk	tentoongesteld	wordt?	
	 Heeft	u	liever	een	witte	achtergrond	of	heeft	u	liever	een	kleur	die	
	 aansluit	bij	het	kunstwerk?	Een	achtergrond	dat	aanpasbaar	is	zodat	deze		
	 beter	aansluit	bij	de	getoonde	werken?
	 >	 Soms	stoort	het	zoals	bij	het	Groninger	museum.	Zelf	heb	ik	een		
	 	 keer	kunst	tentoongesteld	op	ezels	die	tegen	de	muur	leunde			
	 	 omdat	de	muren	van	de	tentoonstellingsruimte	niet	geschrikt			
	 	 waren.	Soms	overstraalt	wit,	Wanneer	er	een	contrast	is	tussen		
	 	 wit	en	een	donkere	kleur	lijkt	het	witte	vlak	groter.	Verder	is	er		
	 	 iemand	met	een	zeer	goed	oog	nodig	om	meerdere	werken	met		
	 	 verschillende	kleuren	op	gekleurde	wanden	te	plaatsen	en	dit	er		
	 	 goed	uit	te	laten	zien.	

6	 Heeft	u	liever	dat	er	van	te	voren	met	de	kunstenaar	gekeken	word	naar		
	 welk	kunstwerk	waar	komt	te	hangen	in	een	galerij	of	doet	u	dit	liever	na		
	 het	opbouwen	van	de	galerij	ruimte?
	 >	 Van	te	voren	kijken	lijkt	me	handiger.	De	kunstenaar	moet	
	 	 betrokken	worden	bij	het	opbouwen	van	de	tentoonstelling.	

7	 Welke	huidige	problemen	bent	u	tegengekomen	bij	het	tentoonstellen			
	 van	uw	kunstwerken?
	 >	 Dat	de	werken	te	hoog	worden	gehangen.	Ook	is	het	uitlijnen	van		
	 	 meerdere	werken	een	probleem.	Wanneer	je	uitlijnt	op	het	
	 	 midden	of	onder/bovenkant	is	het	haast	onmogelijk	om	het	gelijk		
	 	 te	krijgen.	De	tentoonstelling	oogt	niet	altijd	even	goed.	
	 	 Hiernaast	heb	ik	nog	geen	goede	manier	gevonden	om	grote		 	
	 	 papieren	werken	tentoon	te	stellen.

8		 Wat	vind	u	belangrijk	bij	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
	 >	 Dat	de	tentoonstelling	goed	oogt	
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9	 Wat	vind	u	goed	werken	bij	het	tentoonstellen	van	uw	kunst?
	 >	 Werken	op	doek	tentoonstellen.

10	 Hoe	zou	u	graag	uw	kunstwerken	tentoongesteld	willen	hebben?
	 >	 Een	grote	vierkante	ruimte	voor	grote	werken	die	niet	te	vol		 	
	 	 hangt	en	een	niet	dominante	zitplaats	aanbied.	Voor	kleinere			
	 	 werken	een	kleinere	vierkante	zaal.

11	 heeft	u	kunstwerken	gemaakt	waarbij	het	tentoonstellen	problemen		 	
	 meebracht.	Te	denken	valt	aan	de	afmeting	of	gewicht.
	 >	 Nee,	van	te	voren	word	dit	afgestemd.

12	 Hoe	denkt	u	over	een	vitrine	kast	voor	beeldende	kunst?
 -

Series

13	 Heeft	u	ooit	meerdere	kunstwerken	als	een	serie	tentoongesteld?
 > Ja

14	 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	een	serie?
	 >	 Dat	de	manier	van	presenteren	uniform	moet	zijn,	en	dat	het	een		
	 	 passende	manier	is	voor	elk	onderdeel.

15	 Maakt	de	galerij	het	duidelijk	voor	het	publiek	dat	het	een	serie	is?
	 >	 Ja,	maar	het	publiek	moet	toch	voor	zichzelf	vaststellen	dat	het		
	 	 een	serie	is.

16	 Hoe	zou	u	dit	liever	willen	zien?
 > -

Informatie 

17	 Wilt	u	meer	informatie	bij	het	werk	tonen	via	bijvoorbeeld	een
	 informatiepaneel?
	 >	 Ja,	maar	niet	in	de	buurt	van	de	werken	zelf.	Dit	leid	te	veel	af.		
	 	 Het	publiek	gaat	op	deze	manier	eerst	lezen	voordat	ze	kijken.		
	 	 Een	looplijst	gebruiken	werkt	wel	goed.	

18	 Wat	is	uw	ervaring	met	informatie	panelen?
 > -

Kinderen

19		 Heeft	u	werk	tentoongesteld	dat	ook	bedoeld	is	voor	kinderen?
	 >	 Nee

20		 kinderen	wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	voor	kinderen?
 > -

21	 Wat	werkt	goed	bij	het	tentoonstellen	voor?	
 > -

Overige opmerkingen
>	 Mensen	raken	de	kunst	vaak	aan.	(niet	alleen	kinderen)
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Udona Boerema & Remco Dikken (& Jan Noltes)

Naast	een	aantal	kunstenaren	van	het	kunstatelier	De	Werkhaven	is	er	een	gesprek	
gevoerd	met	twee	kunstenaars	die	Jan	Noltes	heeft	uitgenodigd.	De	antwoorden	
van	beide	zijn	gecombineerd	weergegeven.	Indien	de	antwoorden	van	elkaar	
verschilde	zijn	deze	individueel	weegegeven.	Bij	de	antwoorden	op	deze	vragen	
wordt	Udona	Bourema	aangegeven	met	een	U	en	Remco	Dikken	word	aangegeven	
met	een	R.	Hiernaast	heeft	Jan	Noltes	zelf	ook	meegedaan	aan	de	conversatie.

1	 Wilt	u	dat	de	antwoorden	anoniem	worden	verwerkt?	Of	is	het	goed	als		
	 ik	uw	naam	bij	de	bronvermelding	zet?
	 >	 Hoeft	niet	anoniem

Kunstwerk

2	 Wat	voor	soort	kunt	maakt	u	over	het	algemeen?	Maakt	u	platte	kunst			
	 zoals	schilderijen	of	meer	drie	dimensionale	kunst?
	 >	 Schilderijen

3	 Heeft	u	veel	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
 > Ja

4	 Heeft	u	bij	het	creëren	van	de	kunst	een	idee	van	hoe	de	locatie	waar	het		
	 zou	kunnen	komen	te	hangen	eruit	gaat	zien?
	 >	 Nee,		je	werkt	vanuit	je	eigen	verbeelding.	Tenzij	je	wordt
	 	 	gevraagd	voor	een	specifieke	tentoonstelling.

5	 Hoe	denkt	u	over	de	achtergrond	van	hoe	uw	werk	tentoongesteld	
	 wordt?	Heeft	u	liever	een	witte	achtergrond	of	heeft	u	liever	een	kleur			
	 die	aansluit	bij	het	kunstwerk?	Een	achtergrond	die	aanpasbaar	is	zodat		
	 deze	beter	aansluit	bij	de	getoonde	werken?
 > U:	Als	basiskleur	gaat	de	voorkeur	naar	wit,	maar	soms	werken		
	 	 andere	kleuren	ook.	Kijk	naar	de	tentoonstelling	van	Christie	van		
	 	 der	Haak	waarbij	velgekleurd	behang	met	patronen	word	
	 	 gebruikt.
  R:	Het	gebruik	van	andere	kleuren	lijkt	me	prima,	zo	werken	
	 	 bijvoorbeeld	grijstinten	vrij	goed	bij	sommige	werken.	

6	 Heeft	u	liever	dat	er	van	te	voren	met	de	kunstenaar	gekeken	word	naar		
	 welk	kunstwerk	waar	komt	te	hangen	in	een	galerij	of	doet	u	dit	liever	na		
	 het	opbouwen	van	de	galerij	ruimte?
	 >	 Het	is	praktischer	wanneer	er	bij	een	tentoonstelling	met	veel		
	 	 verschillende	kunstenaars	een	plek	word	toegewezen	die	de	
	 	 kunstenaars	kunnen	inrichten.	Het	is	wel	verstandig	om	de	
	 	 kunstenaars	de	mogelijkheid	te	geven	deze	plek	verder		 	
	 	 zelf	in	te	richten	wanneer	hier	behoefte	aan	is.

7	 Welke	huidige	problemen	bent	u	tegengekomen	bij	het	tentoonstellen			
	 van	uw	kunstwerken?
	 >	 Geen	holle	wand	gebruiken	voor	zware	werken.	Bij	een	holle		 	
	 	 wand	is	het	ophangen	van	deze	werken	niet	geschrikt	doordat		
	 	 de	schroeven	niet	veel	houvast	hebben	in	de	wand.	Geen	draad	
	 	 gebruiken	om	de	werken	op	te	hangen,	dit	stoort.

8		 Wat	vind	u	belangrijk	bij	het	tentoonstellen	van	uw	werk?
	 >	 Dat	het	werk	tot	zijn	recht	komt.	Goede	verlichting.	Dit	houd		
	 	 in	daglampen	of	daglicht	dat	indirect	op	het	werk	valt.	
	 	 bijvoorbeeld	via	het	plafond.	
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9	 Wat	vind	u	goed	werken	bij	het	tentoonstellen	van	uw	kunst?
	 >	 De	hartlijn	van	de	werken	op	dezelfde	hoogte	laten	hangen.	Het		
	 	 midden	van	de	werken	op	de	zelfde	lijn	uitlijnen.	Dit	moet	op			
	 	 een	hoogte	die	ongeveer	1,60	meter	is	zodat	het	midden	net		
	 	 onder	de	ooghoogte	zit.	Beter	lager	hangen	dan	hoger.	Dat	de		
	 	 werken	de	ruimte	krijgen.

10	 Hoe	zou	u	graag	uw	kunstwerken	tentoongesteld	willen	hebben?
 > -

11	 heeft	u	kunstwerken	gemaakt	waarbij	het	tentoonstellen	problemen		 	
	 meebracht.	
	 >	 Het	ophangen	aan	een	stenenmuur	is	niet	praktisch	aangezien		
	 	 je	alleen	in	de	groeven	van	de	muur	kan	boren.

12	 Hoe	denkt	u	over	een	vitrine	kast	voor	beeldende	kunst?
 >  -

Series

13	 Heeft	u	ooit	meerdere	kunstwerken	als	een	serie	tentoongesteld?
 > U: Nee
  R: Ja

14	 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	van	een	serie?
	 >	 Het	is	veel	gepuzzel	met	het	tentoonstellen	van	een	aantal	
	 	 kleinere	werken.	Het	uitmeten	gaat	een	stuk	moeizamer.

15	 Maakt	de	galerij	het	duidelijk	voor	het	publiek	dat	het	een	serie	is?
	 >	 meestal	richt	de	kunstenaar	het	zelf	in.

16	 Hoe	zou	u	dit	liever	willen	zien?
 > -

Informatie 

17	 Wilt	u	meer	informatie	bij	het	werk	tonen	via	bijvoorbeeld	een	
	 informatiepaneel?
	 >	 Nee,	niet	direct	bij	de	werken.	Het	tonen	van	een	nummer	dat		
	 	 correspondeert	met	de	informatie	in	een	gids.

18	 Wat	is	uw	ervaring	met	informatiepanelen?
 > -

Kinderen

19		 Heeft	u	werk	tentoongesteld	dat	ook	bedoeld	is	voor	kinderen?
	 >	 Nee

20		 Wat	is	uw	ervaring	met	het	tentoonstellen	voor	kinderen?
	 >	 Dat	de	kunstwerken	lager	hangen.

21	 Wat	werkt	goed	bij	het	tentoonstellen	voor	kinderen?	
 > -
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Overige opmerkingen
	 >	 Het	gebruik	van	een	doek	om	achter	de	werken	te	spannen	
	 	 kreukelt	snel	en	ziet	er	hierdoor	niet	goed	uit.
	 >	 Doordat	de	platen	die	gebruikt	worden	overgeschilderd	worden		
	 	 voor	de	tentoonstellingen	worden	deze	uiteindelijk	dikker	door		
	 	 de	lagen	verf.
	 >	 Er	moet	niet	te	zien	zijn	hoe	een	werk	is	opgehangen,	dus	ook		
	 	 gaan	draad.
	 >	 Stopcontacten	op	de	wanden	zodat	er	verlichting	en	
	 	 projectie/video	mogelijkheden	zijn.
	 >	 Bak	voor	een	tl	buis	boven	op	de	wand	zodat	er	via	het	plafond	
	 	 	indirect	licht	valt	op	de	werken.
	 >	 Werk	niet	te	hoog	hangen,	laag	hangen	is	beter	dan	hoog	
	 	 hangen.
	 >	 Soms	werkt	het	juist	wel	om	een	werk	hoger	te	hangen	zodat			
	 	 mensen	er	tegen	opkijken,	bijvoorbeeld	bij	een	kruisbeeld.
	 >	 Informatie	paneel	als	inleiding	tot	de	tentoonstelling	zou	
	 	 kunnen	werken.	Bijvoorbeeld	een	aparte	wand	hiervoor	
	 	 ontwerpen.
	 >	 Afdeling	voor	kinderen	met	naast	lagere	wanden	ook	een	lager		
	 	 plafond,	zodat	het	uitnodiger	oogt.
	 >	 Voor	het	ophangen	van	de	kunst	is	het	gebruik	van	panelen		
	 	 waaraan	de	kunstenaar	het	werk	zelf	kan	bevestigen	een	
	 	 vereiste.	Een	systeem	bedenken	waarmee	het	anders
	 	 opgehangen	kan		worden	word	afgeraden.
	 >	 Sommige	(papieren)	werken	worden	opgehangen	met	spelden		
	 	 in	plaats	schroeven	of	spijkers.
	 >	 als	er	naden	tussen	de	wanden	zitten	dienen	deze	weggewerkt		
	 	 te	worden.
	 >	 Wielen	voor	het	transporteren	van	de	wanden	kunnen	apart	als	
	 	 een	onderstel.	Hierbij	kan	de	wand	op	het	onderstel	gezet		 	
	 	 worden	en	weggereden	worden.	zonder	de	wielen	aan	de	wand		
	 	 is	de	wand	stabieler.
	 >	 Piano	schanieren	voor	meerdere	wanden	aan	elkaar?
	 >	 	Het	systeem	moet	in	de	lift	passen.
	 >	 hoogte	van	de	ruimte	minimaal	2,70	meter.
	 >	 Frame	waarin	de	platen	geplaatst	kunnen	worden.	Zodat	de	
	 	 platen	vervangen/gewisseld	kunnen	worden.	Het	frame	kan		 	
	 	 bijvoorbeeld	van	aluminium	zodat	het	licht	is.
	 >	 Liever	een	aparte	tentoonstellingsmogelijkheid	voor	beelden,			
	 	 zoals	een	sokkel.	

Museum architect           

[C] Overige beeldvorming

Figuur 270. (66) Figuur 271. (67)
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The	American	Museum	of	Natural	History	(New	York)		gebruiken	van	apps	om	een	
betere	band	tussen	het	museum	en	het	publiek	te	krijgen	[56].	Met	deze	app	kan	
de	tentoonstelling	interactief	gemaakt	worden.	Hiernaast	kan	het	bijdragen	aan	de	
educatie.

Gebruiken van apps   

Het	werk	van	een	architect	die	ook	musea/galerijen	ontwerpt	[55].

TETEM	is	een	kunstgalerij	verbonden	aan	de	kunstschool	Artez	[57].	Dit	betekend	
dat	er	in	de	galerij	vaak	kunst	tentoongesteld	wordt	dat	door	studenten	van	Artez	
gemaakt	is.	Doordat	TETEM	een	wisselende	tentoonstelling	heeft	ben	ik	langs	
gegaan	om	te	kijken	hoe	een	dergelijke	tentoonstelling	in	elkaar	zit.	De	huidige	
tentoonstelling	bestond	uit	ruim	100	kleine	werken	van	A6	of	A3	formaat.	Deze	
werken	werden	anoniem	naast	elkaar	getoond.	De	naam	van	deze	tentoonstelling	
was	“	MULTI	SOLO	SIZE	MATTERS	-	WE	LIKE	ART	OPEN”.

[D] TETEM

Figuur 273: Overzicht van de tentoonstelling ruimte Figuur 274: Detail van de bevestiging

Figuur 272. (65)
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De	werken	worden	aan	de	onderkant	ondersteund	door	een	houten	lat.	Aan	de	
bovenkant	worden	ze	geklemd	onder	een	tweetal	spijkers.	Op	de	lat	staan	
nummers	die	overeen	komen	met	het	bovenstaande	werk	indien	iemand	
geïnteresseerd	is	in	het	kopen	van	het	werk.	Deze	constructie	ziet	er	vrij	
amateuristisch	uit.	Het	is	van	een	afstand	te	zien	hoe	de	werken	op	hun	plaats	
worden	gehouden.	Daarnaast	draagt	de	lat	bij	aan	hoe	de	werken	worden	
ervaren.	Tot	slot	staan	de	werken	dicht	op	elkaar	waardoor	het	contrast	mist	en	
het	geheel	meer	overkomt	als	een	groot	project	in	plaats	de	individuele	werken	
waaronder	ze	aan	de	bezoeker	worden	geïntroduceerd.

TETEM	heeft	voor	deze	tentoonstelling	een	specifieke	ophangsysteem	in	elkaar	
gezet.	Dit	systeem	werkt	om	deze	reden	niet	voor	een	groot	deel	van	de	
kunstwerken	die	in	de	HeArtgallery	getoond	zullen	worden.	Daarnaast	is	er	voor	de	
HeArtgalerij	een	verfijndere	oplossing	dan	deze	overduidelijke	tijdelijke	oplossing	
van	TETEM.

Om	een	goede	indruk	te	krijgen	van	de	verscheidenheid	aan	kunstwerken	en	hoe	
deze	in	de	huidige	situatie	worden	opgehangen	ben	ik	naar	Art	Rotterdam	geweest	
[58].	Tijdens	dit	kunstfestival	in	Rotterdam	vind	er	in	de	Van	Nelle	fabriek	een	
tentoonstelling	plaats	waar	werken	van	meer	dan	150	verschillende	kunstenaars	
tentoongesteld	wordt.	Hierdoor	zijn	er	veel	verschillende	soorten	kunstwerken	te	
zien.	Het	grootte	verscheidenheid	aan	werken	brengt	ook	een	grootte	
verscheidenheid	aan	manieren	om	de	werken	op	te	hang	mee.	De	kunstwerken	
worden	door	galerijen	tentoongesteld	in	toegewezen	ruimtes.	Deze	ruimtes	
bestaan	uit	een	aantal	witte	muren.	Het	is	aan	de	galerij	om	de	kunstwerken	in	de	
ruimte	te	plaatsen.	

[E] Art Rotterdam

Art Rotterdam Overzicht

Figuur 275: Overzicht looppad langs de galerijen Figuur 276: Detail galerij ruimte
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Figuur 277: Overzicht alternatieve ruimte

Voor	Art	Rotterdam	wordt	de	Van	Nelle	fabriek	ingericht	in	een	groot	aantal	aparte	
ruimtes.	Deze	ruimtes	worden	door	een	bepaalde	galerij	naar	eigen	wens	ingericht.	
De	ruimtes	bestaan	voor	het	grootste	deel	uit	drie	wanden	en	een	opening	naar	
het	looppad.	De	kunstwerken	worden	in	het	merendeel	verlicht	via	Tl-buizen	die	
over	de	ruimtes	gespannen	zijn.	Naast	de	ruimtes	voor	de	galerijen	is	er	
alternatieve	een	ruimte	met	diverse	andere	kunstwerken.	Deze	ruimte	is	ingericht	
met	een	aantal	willekeurig	geplaatste	wanden.

Constructie

Figuur 278: Detail van de verlichting Figuur 279: Detail ophangsysteem van een beeld

De	verlichting	van	de	kunstwerken	komt	in	het	merendeel	van	Tl-buizen	die	over	
de	ruimtes	gespannen	zijn.	Deze	buizen	rusten	op	de	wanden	van	de	ruimte.	De	
belichting	is	in	dit	geval	niet	specifiek	voor	de	werken	die	getoond	worden.	Dit	
resulteert	in	een	gelijke	belichting	in	alle	ruimtes	maar	mogelijk	minder	optimale	
belichting	voor	de	werken	zelf.	Hiernaast	worden	een	enkele	beelden	tengesteld	via	
een	hangend	systeem.	Dit	systeem	rust	net	als	de	verlichting	op	de	wanden.
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Figuur 280: platte kunst tentoongesteld op een 
plank

Gebruik van planken

Figuur 281: Beelden tentoongesteld op een plank

Figuur 282: platte kunst tentoongesteld op een plank

Diverse	galerijen	maakte	gebruik	van	planken	om	kunstwerken	tentoon	te	
stellen.	Hierbij	ging	het	zowel	om	platte	werken	als	wel	om	drie	dimensionale	
werken.	Het	tentoonstellen	via	een	plank	is	een	eenvoudige	manier.	Het	plaatsen	
en	herpositioneren	van	de	werken	gaan	vlug.	Ook	is	er	een	hoge	mate	van	
flexibiliteit.	Het	systeem	kan	voor	platte	kunst	en	drie	dimensionale	kunst	gebruikt	
worden.	Een	mogelijk	nadeel	kan	zijn	dat	platte	werken	onder	een	hoek	getoond	
worden	door	het	feit	dat	deze	tegen	de	wand	leunen.	Ook	kan	de	plank	zelf	
afleiden	van	de	werken.
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Tonen van platte kunst

Figuur 283: Serie platte werken tentoongesteld aan een wand

Figuur 284: Groot plat werk tentoongesteld aan een wand

Op	Art	Rotterdam	is	de	verscheidenheid	aan	afmetingen	van	platte	kunst	goed	te	
zien.	Zo	worden	wanden	die	vol	hangen	met	kleine	werken	afgewisseld	met	
wanden	waar	een	enkel	twee	meter	breed	werk	hangt.	Deze	verschillende	
formaten	vragen	om	andere	oplossingen	om	het	werk	goed	tot	zijn	recht	te	laten	
komen.
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Figuur 285: Kunstwerk opgehangen met behulp van een 
rails

Figuur 286: Kunstwerk opgehagen met behulp van een 
schroeven

Ophangmethode

Figuur 287: Kunstwerk opghangen met behulp van een 
punaise

Figuur 288: Kunstwerk opghangen met behulp van klemmen

Een	grootte	diversiteit	aan	kunst	geeft	ook	een	grootte	diversiteit	aan	
methodes	om	de	kunst	te	bevestigen.	Een	selectie	van	de	aangetroffen	
manieren	is	hierboven	weergegeven.	Dit	scala	aan	bevestiging	methoden	stelt	
specifieke	eisen	aan	de	wand.	Zo	kan	een	punaise	niet	in	elke	materiaal	
bevestig	worden.	Ook	dienen	de	schroeven	niet	uit	de	muur	te	vallen	bij	een	zwaar	
kunstwerk.
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Bekabeling

Figuur 289: Bekabeling voor een projector Figuur 290: Bekabeling voor verlichting Figuur 291: Bekabeling voor verlichting

Figuur 292. Bekabeling voor een projector

Tijdens	Art	Rotterdam	viel	op	dat	de	bekabeling	niet	weggewerkt	was.	De	kabels	
voor	projectie	of	verlichting	liepen	vaak	over	de	vloer	van	de	ruimte.	Bij	het	gebruik	
van	een	beamer	lag	er	vaak	zelfs	een	laptop	naast.	Art	Rotterdam	is	een	zeer	druk	
evenement	met	veel	mensen.	Door	deze	drukte	worden	voorwerken	op	de	grond	
makkelijk	over	het	hoofd	gezien.	Daarnaast	maakt	de	bekabeling	een	
onprofessionele	indruk.
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Gebruik van sokkels

Figuur 293: Beeld op een witte sokkel Figuur 294: Beeld op een metalen sokkel

Vaak	worden	kleinere	beelden	tentoongesteld	op	een	sokkel.	Dit	brengt	het	beeld	
meer	in	de	buurt	van	de	ooghoogte.	De	sokkel	is	in	sommige	gevallen	een	
verlengde	van	het	beeld.	Op	Art	Rotterdam	was	duidelijk	te	zien	dat	het	merendeel	
van	de	sokkels	onderdeel	van	het	kunstwerk	zijn	geworden.	Deze	sokkels	zijn	door	
de	kunstenaar	gemaakt	in	combinatie	met	het	kunstwerk.	Dit	feit	zorgt	ervoor	dat	
het	ontwerpen	van	een	standaard	sokkel	die	gebruikt	zou	kunnen	worden	niet	
ideaal	is.
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Overige

Naast	de	eerder	genoemde	onderwerpen	vielen	een	tweetal	dingen	op.	De	
afbeelding	links	boven	laat	een	stellage	zien	waar	een	beeld	mee	wordt
tentoongesteld.	Dit	gaat	volgens	een	geïmproviseerde	constructie	aan	het	
plafond.	Dergelijke	beelden	laten	zien	dat	het	niet	altijd	mogelijk	is	om	werken	via	
een	standaard	manier	tentoon	te	stellen.	Aan	de	rechterkant	is	een	
afgeschermde	ruimte	te	zien.	Deze	ruimte	zorgt	ervoor	dat	de	drukte	van	de	galerij	
niet	de	projectie	verstoord.	Door	een	stuk	af	te	schermen	ontstaat	er	een	zekere	
rust	en	zal	geluid	dat	bij	een	projectie	afgespeeld	wordt	beter	te	horen	zijn.	Ook	
wordt	er	voorkomen	dat	er	mensen	voor	het	beeld	gaan	staan.

Figuur 295: Stellage om een beeld tentoon te 
stellen

Figuur 296: Afgeschermde ruimte voor beamer 
projectie

Ook	viel	het	op	dat	de	gehele	Art	Rotterdam	Expositie	er	vrij	rommelig	uitzag.	
De	kunstbeurs	is	maar	vier	dagen.	Dit	is	een	beperkte	tijd	in	vergelijking	met	de	
tentoonstellingen	van	meer	dan	een	maand	in	een	vaste	galerij.	Desondanks	is	het	
doel	van	Art	Rotterdam	om	kunstenaars	te	promoten	en	mensen	te	betrekken	bij	
de	kunst.	De	ruimtes	die	door	de	galerijen	ingericht	werden	hadden	vaak	
meerdere	werken	in	een	hoek	staan.	Dit	komt	over	als	een	soort	magazijn.	Deze	
werken	stonden	tegen	elkaar	op	de	grond.	De	werken	werden	aan	het	publiek	
laten	zien	wanneer	er	interesse	was	naar	de	betreffende	kunstenaar.	Deze	manier	
van	tentoonstellen	kwam	op	mij	zeer	onprofessioneel	over.	Beter	was	het	geweest	
wanneer	de	galerijhouders	de	overige	werken	uit	het	zicht	had	bewaard.	Daarnaast	
zijn	de	werken	niet	allemaal	even	netjes	opgehangen	of	uitgelijnd.	Waarschijnlijk	
is	de	oorzaak	van	deze	problemen	de	afwezigheid	van	de	kunstenaar	zelf.	Het	is	
immers	aan	de	galerijhouder	om	de	ruimte	in	te	richten.
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[F] Impressie collage #1
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De	figuurnummers	van	links	naar	rechts:	297,	298,	299,	300,	301,	302,	303,	304,	305,	306,	
307,	308,	309,	310,	311,	312.
De	bronnen	van	de	afbeeldingen	van	links	naar	rechts:	[68][69][70][71][72][73][74][75][76]
[77][78][79][80][81][82][83]

[G] Impressie collage #2
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De	figuurnummers	van	links	naar	rechts:	313,	314,	315,	316,	317,	318,	319,	320,	321,	322,	323,	324,	325,	326,	327,	328,	329,	330.
De	bronnen	van	de	afbeeldingen	van	links	naar	rechts:	[84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101]
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Om	een	goed	beeld	te	krijgen	is	er	een	marktonderzoek	gedaan.	Hierbij	is	er	
gekeken	naar	huidige	oplossingen	voor	het	ophangen	van	kunst	zonder	het	gebruik	
van	wanden.	Er	wordt	per	bedrijf	weergegeven	wat	de	mogelijkheden	zijn	die	
aangeboden	worden.	De	producten	worden	hierbij	weergegeven	met	behulp	van	
afbeeldingen	en	een	aantal	belangrijke	specificaties.

Figuur 331: Rails waar een kabel aan wordt gehangen Figuur 332: klem voor het bevestigrn van de kunstwerken

www.stasgroup.com 

Bevestiging:		 	 Muur	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails	
bevestiging	kunst:		 Klem
Maximaal	gewicht:		 Rails	max	gewicht	per	meter	25kg	/	Haak	max		
	 	 	 20kg	gewicht
Kosten:		 	 Rails	€21	per	1,5m	/	haak		€12		

[H] Ophang methodes
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Figuur 333: Rails waar een kabel aan wordt gehangen Figuur 334 Bevestging 
onderkant

Ashanging [www.ashanging.com]

Bevestiging:		 	 Plafond	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails	
bevestiging	kunst:		 Klem/Haak
Maximaal	gewicht:		 Rails	max	gewicht	68	kg	per	1,8m	/	Klem	max		
	 	 	 18kg	gewicht	/	Haak	max	15kg	gewicht
Kosten:		 	 Rails	€26	per	1.8m	/	Klem	€5,5	/	Haak	€4,7

Figuur 335: Haak voor 
ophangen kunst

Figuur 336: Overzicht systeem Figuur 337: Bevestgings punten

Bevestiging:		 	 Plafond	bevestiging
Soort	systeem:		 Vaste	punten
bevestiging	kunst:		 Klem/Haak
Maximaal	gewicht:		 Max	45,4kg	per	punt	/	Klem	max		 	 	
	 	 	 18kg	gewicht	/	Haak	max	15kg	gewicht
Kosten:		 	 Per	punt	bevestiging	€34,85/	Klem	€5,5	/	Haak		
	 	 	 €4,7
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Figuur 340: 
Bevestgingspunten

Systematic Art [www.systematicart.com]

Bevestiging:		 	 Plafond	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails/Vaste	punten	
bevestiging	kunst:		 Klem	(tot	1,1cm	dikte)/Haak
Maximaal	gewicht:		 65kg	per	1.82m	/	Vast	punt	5,4kg	/	Haak	max		
	 	 	 61kg
Kosten:		 	 Rails	€26	per	1,82m	/	vast	punt	€14	/	klem	€4	/		
	 	 	 Haak	€37

Figuur 341: Haak voor 
ophangen kunst

Figuur 338: Rails Figuur 339: Klem voor 
ophangen kunst

Figuur 344: Bevestgings punt

Grip Lock Systems [www.griplocksystems.com]

Bevestiging:		 	 Rails(muur	bevestiging)/	Vaste	punt(plafond		
	 	 	 bevestiging)
Soort	systeem:		 Rails/Vaste	punten	
bevestiging	kunst:		 Klem/Haak
Maximaal	gewicht:		 rails	max	gewicht	68kg	per	2,03m/	Vast	punt		
	 	 	 27kg	/	Klem	max	27kg	/	Haak	max	40kg
Kosten:		 	 -

Figuur 342: Rails Figuur 343: Klem voor 
ophangen kunst

Figuur 345: Haak voor 
ophangen kunst
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Track & Slide [www.trackandslide.com]

Bevestiging:		 	 Plafond	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails
bevestiging	kunst:		 Haak
Maximaal	gewicht:		 rails	max	gewicht	20kg	per	3m	/	haak	max		 	
	 	 	 50kg
Kosten:		 	 Rails	€90,30	per	3m	/	Haak	€10,90

Figuur 350: Rails plafond 
bevestging

Art Hanging Systems [www.arthangingsystems.com.au]

Bevestiging:		 	 links(muur	bevestiging)	Rechts(plafond	beves	
	 	 	 tiging)
Soort	systeem:		 Rails/Rails
bevestiging	kunst:		 Haak
Maximaal	gewicht:		 Rails	max	gewicht	20kg	per	m	/	haak	max	15kg
Kosten:		 	 Rails	€190	per	3m	/	Haak	€6,70

Figuur 348: Rails muur 
bevestiging

Figuur 349: Haak voor 
ophangen kunst

Figuur 346: Rails waar een kabel aan wordt gehangen Figuur 347: Haak voor het bevestigrn van de kunstwerken
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Artiteq [www.artiteq.com]

Bevestiging:		 	 Plafond	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails
bevestiging	kunst:		 Haak
Maximaal	gewicht:		 Rails	max	gewicht	50kg	per	2m	/	haak	max		 	
	 	 	 20kg
Kosten:		 	 Rails	€13,65	per	3m	/	Haak	€3	

Gallery System [www.gallerysystem.com]

Bevestiging:		 	 Muur	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails
bevestiging	kunst:		 Haak
Maximaal	gewicht:		 Haak	max	20kg
Kosten:		 	 Rails	€36,50	per	2m	/	Haak	€11,30

Figuur 351: Rails waar een kabel aan wordt gehangen Figuur 352: Haak voor het bevestigrn van de kunstwerken

Figuur 353: Rails waar een kabel aan wordt gehangen Figuur 354: klem voor het bevestigrn van de kunstwerken
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Arakawa Grip [www.arakawagrip.com]

Bevestiging:		 	 Plafond	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails
bevestiging	kunst:		 Haak
Maximaal	gewicht:		 Rails	max	gewicht	30kg	/	klem	max	30kg
Kosten:		 	 Rails	€48,25	/	Haak	€25

Walker Display [www.walkerdisplay.com]

Figuur 355: Rails waar een kabel aan wordt gehangen Figuur 356: Haak voor het bevestigrn van de kunstwerken

Figuur 357: Rails Figuur 358: klem voor het bevestigrn van de kunstwerken

Figuur 359: Tekening voor het bevestigen van planken aan 
het systeem

Figuur 360: Plank
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Bevestiging:		 	 Plafond	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails
bevestiging	kunst:		 Haak/Plank
Maximaal	gewicht:		 rails	max	gewicht	68kg	per	2,44m	/	haak	max		
	 	 	 22,7kg	/	plank	max	45,4kg
Kosten:		 	 Rails	€20,12	per	2,44m	/	Haak	€5	/	plank			 	
	 	 	 €36,60	per	0,46m	

Art Display [www.artdisplay.com]

Bevestiging:		 	 plafond	bevestiging
Soort	systeem:		 Rails
bevestiging	kunst:		 Haak
Maximaal	gewicht:		 Rails	max	gewicht	50kg	/	haak	max	13,6kg
Kosten:		 	 Rails	€74.30	/	Haak	€11,30

Figuur 361: Rails waar een kabel aan wordt gehangen
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Vaak	worden	er	in	musea	en	galerijen	gebruik	gemaakt	van	verplaatsbare	wanden.	
De	mogelijkheid	om	de	wanden	te	verplaatsen	zorgt	voor	een	flexibele	
tentoonstellingsruimte.	Door	het	verplaatsen	van	de	wanden	kan	de
tentoonstelling	naar	wens	worden	ingericht.	Het	materiaal,	de	afwerking	en	het	
gewicht	van	dergelijk	wanden	verschilt	enorm.	Zo	zijn	er	bijvoorbeeld	wanden	die	
vrij	in	de	ruimte	staan	en	wanden	die	van	een	vast	punt	uitschuiven.	

Bij	het	zoeken	naar	tussenwanden	is	niet	alleen	gekeken	naar	wanden	bedoeld	
voor	kunstwerken.	Door	het	zoekgebied	breder	te	nemen	kunnen	oplossing	naar	
voren	komen	die	nog	niet	in	de	kunstwereld	zijn	toegepast.	

De	wanden	zijn	gesorteerd	op	aanbod	per	bedrijf.	Afbeeldingen	van	het	
product	worden	gevolgd	door	een	drietal	criteria.	Een	omschrijving	waarin	kort	
wordt	beschreven	hoe	het	systeem	werkt.	Hoe	het	systeem	stabiel	in	de	ruimte	
staat	wordt	beschreven	onder	stabiliteit.	En	tot	slot	het	verplaatsen	van	het	
systeem	staat	beschreven	onder	mobiliteit.

Panelock [www.panelock.com]

Omschrijving:	Losstaande	panelen	die	aan	elkaar	geschoven	kunnen		
	 	 worden.
Stabiliteit:		 Voet	onder	het	paneel
Mobiliteit:		 Zelf	te	verplaatsen

Figuur 362: Overzicht inrichting ruimte Figuur 363: Wandensysteem in gebruik

Systeem 100

[I] Tussenwanden
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Omschrijving:	Losstaande	muren	die	aan	elkaar	verbonden	kunnen		
	 	 worden.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	verplaatsen

Figuur 364: Overzicht inrichting ruimte Figuur 365: Wandensysteem in gebruik

Systeem 200

Omschrijving:	Losse	panelen	die	via	een	rails	verplaatst	kunnen		 	
	 	 worden.
Stabiliteit:		 Staand	+	Rails	aan	plafond.
Mobiliteit:		 Verplaatsen	via	rails	(met	behulp	van	de	bijgeleverde		
	 	 trolley)

Figuur 366: Wandensysteem in gebruik

Systeem 400
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Omschrijving:	Losstaande	wanden	die	klemmen	tussen	de	vloer	en		
	 	 het	plafond.
Stabiliteit:		 Klemmen	tussen	vloer	en	plafond.
Mobiliteit:		 Zelf	verplaatsen	(met	behulp	van	de	bijgeleverde	
	 	 trolley)

Systeem 600

Figuur 367: Overzicht inrichting ruimte Figuur 368: Wandensysteem in gebruik

Everblock [www.everblocksystems.com]

Omschrijving:	Losse	blokken	waarmee	gebouwd	kan	worden.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	verplaatsen	

Everblocks

Figuur 369: Voorbeeld van een wandconstructie Figuur 370. Gebouwde ruimte Figuur 371: Voorbeeld van een wand-
constructie
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Style [www.style-partitions.co.uk]

Omschrijving:	Vouwmuur,	vouwt	vanaf	de	zijkant.
Stabiliteit:		 Staand	+	Rails	aan	plafond
Mobiliteit:		 Zelf	verplaatsen	via	rails

Stylefold

Figuur 372: De wand klapt vanuit de zijkant uit

Omschrijving:	Vouwmuur,	vouwt	vanuit	het	plafond.
Stabiliteit:		 Plafond	bevestiging
Mobiliteit:		 Verplaatsbaar	door	naar	beneden	te	klappen

Skyfold

Figuur 373: De wand klapt vanuit het plafond uit
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Londonwall [www.londonwall.co.uk]

Omschrijving:	Vouwmuur,	vouwt	vanaf	de	zijkant.
Stabiliteit:		 Staand	+	Rails	aan	plafond.
Mobiliteit:		 Panelen	individueel	verplaatsen	via	rails.

Type 100

Figuur 374: De wand klapt vanuit de zijkant uit

Dorma [www.dorma.com]

Omschrijving:	Systeem	met	individuele	panelen	die	kunnen	draaien.		
	 	 De	panelen	kunnen	naar	de	zijkant	geschoven	worden.
Stabiliteit:		 Staand	+	Rails	aan	plafond.
Mobiliteit:		 Panelen	individueel	verplaatsen	via	rails.	Hiernaast	zijn		
	 	 de	panelen	draaibaar.

VARISMART

Figuur 375: De panelen zijn via een rails te verplaatsen
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Omschrijving:	Vouwmuur,	vouwt	vanuit	het	plafond.
Stabiliteit:		 Plafond	bevestiging
Mobiliteit:		 Verplaatsbaar	door	naar	beneden	te	klappen

Skyfold

Figuur 378: De wand klapt vanuit het plafond uit

Omschrijving:	Vouwmuur.	Het	is	een	vrijstaande	muur	die	is	op	te			
	 	 vouwen.	De	wand	bestaat	uit	een	papieren	patroon	
	 	 dat	een	beperkt	gewicht	kan	dragen.(27,2kg	per	drie		
	 	 meter)
Stabiliteit:		 Staand	
Mobiliteit:		 Zelf	verplaatsbaar	door	op	te	tillen	en	opvouwbaar.

Softwall

Figuur 379: Wand bestaand uit meedere lagen Figuur 380: Wand bestaand uit een enkele laag

Molo Design [www.molodesign.com]



165

Omschrijving:	Vouwmuur.	Het	is	een	vrijstaande	muur	die	is	op	te			
	 	 vouwen.	De	wand	bestaat	uit	een	papieren	patroon.		
	 	 De	wand	bevat	hiernaast	een	zitplaats	aan	een	van	de		
	 	 kanten.		
Stabiliteit:		 Staand	
Mobiliteit:		 Zelf	verplaatsbaar	door	op	te	tillen	en	opvouwbaar.

Benchwall

Figuur 381: Overzicht van de wand

Omschrijving:	Systeem	bestaat	uit	wanden	die	langs	elkaar	schuiven	
	 	 en	zo	een	minimale	ruimte	innemen	wanneer	ze	
	 	 allemaal	naar	een	kant	geschoven	worden.
Stabiliteit:		 Staand	+	Rails	aan	plafond.
Mobiliteit:		 Panelen	individueel	verplaatsen	via	rails.

Figuur 382: Overzicht zitgedeelte

Wallslide

Figuur 383: Wand schuift uit vanuit de zijkant

Accordial [www.accordial.co.uk]
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Allsteel [www.allsteeloffice.com]

Omschrijving:	Modulair	wand	systeem	dat	zich	vast	klemt	tussen	het		
	 	 plafond	en	de	vloer.	
Stabiliteit:	 Klemt	vast	tussen	plafond	en	vloer.
Mobiliteit:	 Zelf	verplaatsbaar	wanneer	het	systeem	niet
	 	 	vastgeklemd	is.	Modulair	opbouwbaar.

Beyond movable walls

Figuur 384: Afgeslosten ruimte met glas en panelen Figuur 385: Afgesloten ruimte met glas

Omschrijving:	Modulair	wand	systeem	dat	zich	vast	klemt	tussen	het		
	 	 plafond	en	de	vloer.	
Stabiliteit:		 Klemt	vast	tussen	plafond	en	vloer.
Mobiliteit:	 Zelf	verplaatsbaar	wanneer	het	systeem	niet	
	 	 vastgeklemd	is.	Modulair	opbouwbaar.

Haworth [www.haworth.com]

Enclose Frameless

Figuur 386: Afgeslosten ruimte met glas
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Nuesing [www.nuesing.com]

Omschrijving:	Systeem	met	verplaatsbare	losse	panelen.
Stabiliteit:		 Staand	+	Rails	aan	plafond.
Mobiliteit:		 Panelen	individueel	verplaatsen	via	rails.

Premium Classic

Figuur 387: Losse panelen die via een rials verplaatst worden

Modu Exhibitions [www.moduexhibitions.co.uk]

Omschrijving:	Wand	is	opgebouwd	uit	een	hout	constructie.	
Stabiliteit:		 Staand	
Mobiliteit:		 Vertilbaar

Exhibition stand walls

Figuur 388: Overzicht van de wand
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Hufcor [www.hufcor.com]

Omschrijving:	Vouwmuur,	vouwt	vanaf	de	zijkant.
Stabiliteit:		 Staand	+	Rails	aan	plafond.
Mobiliteit:		 Uit/in	te	vouwen	vanuit	de	zijkant	via	rails.

Accordion doors

Figuur 389: Wand die uitvouwt vanuit de zijkant

Omschrijving:		Systeem	met	verplaatsbare	losse	panelen.
Stabiliteit:		 Staand	+	Rails	aan	plafond.
Mobiliteit:		 Panelen	individueel	verplaatsen	via	rails.

Operable Partitions

Figuur 390: Losse panelen die over een rails bewegen
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Naast	wanden	kan	er	ook	gebruik	gemaakt	worden	van	panelen.	De	meeste	
paneelsystemen	werken	volgens	een	modulair	principe.	Dit	houd	in	dat	de	
onderdelen	aan	elkaar	bevestigt	kunnen	worden	om	een	nieuwe	geometrie	te	
vormen.	Een	modulair	systeem	neemt	op	deze	manier	minder	ruimte	in	tijdens	het	
opbergen.	Daarnaast	is	het	systeem	flexibeler	voor	het	inrichten	van	een	ruimte.	
Ook	bij	de	panelen	is	er	naar	producten	gekeken	buiten	de	directe	link	met	het	
ophangen	van	kunst.	

De	panelen	zijn	gesorteerd	op	aanbod	per	bedrijf.	Afbeeldingen	van	het	
product	worden	gevolgd	door	een	drietal	criteria.	Een	omschrijving	waarin	kort	
wordt	beschreven	hoe	het	systeem	werkt.	Hoe	het	systeem	stabiel	in	de	ruimte	
staat	wordt	beschreven	onder	stabiliteit.	En	tot	slot	het	verplaatsen	van	het	
systeem	staat	beschreven	onder	mobiliteit.	

Armstrong Products [www.armstrongproducts.com]

Omschrijving:		Modulair	systeem	waarbij	de	wand	wordt	opgebouwd		
	 	 uit	losse	platen.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.	Modulaire	systeem.

Stackable

Figuur 391: Losse panelen die gekoppeld kunnen worden

[J] Panelen
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Access [www.accessdisplays.co.uk]

Omschrijving:		Wand	bestaand	uit	diverse	panelen	die	uitgeklapt	worden	
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.	

Folding board

Figuur 392: Uitgeklapte panelen

Omschrijving:		Wand	bestaand	uit	diverse	panelen	die	aan	elkaar	worden			
	 	 vast	geklikt.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.	Modulaire	systeem.

Display Panel

Figuur 393: Overzicht panelen



171

Omschrijving:		Vouwwand,	Uitvouwbaar	vanaf	de	zijkant.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Verplaatsbaar	met	behulp	van	wielen.

Portable office screens

Figuur 394: Uiklapbare panelen

Swing Panels [www.swingpanels.com]

Omschrijving:		Display	met	verschillende	panelen.	Deze	panelen	
	 	 kunnen	bekeken	worden	door	ze	te	draaien.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.	Modulaire	systeem.

XL Multi-Panel Floor Display

Figuur 395: Overzicht van de panelen
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Peter Pepper Products [www.peterpepper.com]

Omschrijving:	Modulaire	systeem	wat	gebruik	maakt	van	verschillende		 	
	 	 platen	en	frames.	Met	zowel	rechte	als	gekromde	platen.
Stabiliteit:		 Staand	
Mobiliteit:		 Zelf	verplaatsbaar	met	behulp	van	wielen.	Uit	elkaar	te	
	 	 halen	en	in	elkaar	te	zetten.

Slalom

Figuur 396: Overzicht van de panelen

Conex [www.temporarywallingsystems.co.uk]

Omschrijving:		Wand	bestaand	uit	diverse	panelen	die	aan	elkaar	worden			
	 	 vast	gemaakt.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.	Modulaire	systeem.

Exhibition Walling

Figuur 397: Overzicht van de panelen
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Nova Display [www.novadisplay.com]

Omschrijving:		Systeem	waar	de	kunst	in	aan	kabels	gehangen	kan	worden.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.

FREESTYLE DISPLAY STANDS

Figuur 398: Vrijstaand paneel

Graphic Display Systems [www.graphicdisplaysystems.com]

Omschrijving:		Systeem	waar	de	kunst	in	aan	het	frame	gehangen	kan		 	
	 	 worden.
Stabiliteit:	Staand
Mobiliteit:	Zelf	te	vertillen.

Graphic Display systems

Figuur 399: Overzicht van het paneel
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Dick Blick [www.dickblick.com]

Omschrijving:		Systeem	waar	de	kunst	aan	het	raster	gehangen	kan		 	
	 	 worden.	Dit	raster	bestaat	uit	draden.	Tussen	de	draden	is
	 	 ruimte	om	het	werk	tussen	te	haken.	Er	kan	6,8kg	aan	
	 	 gewicht	gedragen	worden	per	draad.	Het	systeem	kan	ook			
	 	 naar	buiten	verplaatst	worden	in	de	vorm	van	een	tent.	
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Verplaatsen	met	behulp	van	wielen.

Flourish Mesh Display Panel Set

Figuur 402: Detail bevestiging doek Figuur 403: ophang hakken Figuur 404: Constructie voor buiten

Figuur 401: Detail van het doekFiguur 400: Overzicht paneel



175

Omschrijving:		Wand	bestaat	uit	een	aantal	panelen.	Deze	panelen	kunnen		
	 	 gedraaid	worden.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Verplaatsbaar	met	behulp	van	wielen

Screenflex Portable Partition

Figuur 405: Uitklapbare panelen

Omschrijving:		Wand	bestaat	uit	een	aantal	stukken	rails.	Deze	rails	is	in		
	 	 hoogte	verstelbaar.	Het	werk	kan	aan	de	rails	gehan	gen		 	
	 	 worden.
Stabiliteit:	Staand
Mobiliteit:	Zelf	te	vertillen.

Testrite Slatwall Panels

Figuur 406: Details bevestiging

Figuur 407: Overzicht panel Figuur 408: Details paneel
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ProPanels [www.propanels.com]

Omschrijving:		Modulair	systeem.	Het	systeem	wordt	opgebouwd	uit		 	
	 	 kleine	panelen	die	aan	elkaar	gezet	kunnen	worden.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.

Original Pro Panels

König + Neurath [www.koenig-neurath.de]

Omschrijving:		Modulair	systeem.	Het	systeem	wordt	opgebouwd	uit	losse		
	 	 panelen	die	aan	elkaar	gezet	kunnen	worden.	Deze	panelen		
	 	 kunnen	verschillen	in	vorm.
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.

INSIDE.25

Figuur 409: Overzicht paneel Figuur 410: Mogelijkheid om verlichting 
koppelen

Figuur 411: Verplaatsen van panelen

Figuur 412: Overzicht paneel Figuur 413: Detail koppeling Figuur 414: Combineren van meerdere 
materialen
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Buzzi Space [www.buzzi.space.com]

Omschrijving:		Modulair	systeem.	Het	systeem	wordt	opgebouwd	uit	losse		
	 	 panelen	die	in	aan	elkaar	geklemd	kunnen	worden.	
Stabiliteit:		 Staand
Mobiliteit:		 Zelf	te	vertillen.

BuzziZone

Figuur 416: Detail verbindingFiguur 415: Overzicht panelen
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Bij	de	kunstwerken	dient	er	eventueel	achtergrond	informatie	beschikbaar	te	zijn.	
Meestal	gebeurd	dit	in	galerijen	middels	een	looplijst.	Hierbij	zijn	de	werken	in	de	
galerij	voorzien	van	nummers	die	overeenkomen	met	nummers	op	de	looplijst.	In	
de	looplijst	kan	de	bezoeker	informatie	over	het	werk	vinden.	

Deze	oplossing	zorgt	ervoor	dat	er	geen	afleidende	informatie	borden	naast	de	
werken	te	vinden	zijn.	Ook	voorkomt	het	dat	andere	mensen	het	zicht	op	de	
informatie	belemmeren.	Daarnaast	kan	de	bezoeker	op	zijn	eigen	gemak	de	
informatie	tot	zich	nemen.	

In	musea	wordt	er	meestal	wel	gebruik	gemaakt	van	informatie	borden.	Om	het	
gebruik	van	informatie	borden	niet	bij	voorbaat	uit	te	uit	te	sluiten	zijn	een	aantal	
producten	bekeken.		

Absolute [www.absoluteproduct.com]

Omschrijving:		Systeem	waar	labels	ingeschoven	kunnen	worden.	Hiermee	
	 	 kan	er	meer	informatie	bij	de	werken	getoond	worden.

Label holder

Figuur 417: Informatie label

[K] Informatieborden
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Omschrijving:		Systeem	waarbij	via	een	iPad	meer	informatie	getoond		
	 	 kan	worden

iPad Cassette

Figuur 418: iPad voor informatie

Omschrijving:		Systeem	waar	een	informatie	kaart	ingeschoven	kan		
	 	 worden.	Hiermee	kan	er	meer	informatie	in	de	galerij		
	 	 getoond	worden.

Information stand

Figuur 420: Dubbel informatie standFiguur 419: Kleine informatie stand 
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Naast	de	eerder	besproken	martkanalyse	zijn	er	enkele	nuttige	producten	
gevonden	die	buiten	de	catagorieen	vallen.	Een	aantal	van	deze	producten	wordt	
hier	in	het	kort	besproken.	

Ikea	experimenteert	met	het	gebruiken	van	verplaatsbare	wanden	in	een	klein	
appartement	[59].	

Verplaatsbare wanden Ikea            

Figuur 422: Wand uitgeschovenFiguur 421: Wand ingeschoven

Een	plaat	die	wordt	bevestigt	aan	een	wand	met	behulp	van	zuignappen	[60].

Zuignappen             

Figuur 423 Plaat met zuignappen

Mogelijke	oplossing	om	panelen	te	koppelen	in	een	modulair	systeem	[61].	

Bevestiging panelen            

Figuur 424: Bevestiging middels pinnen

[L] Overige producten
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Concept	4	is	deels	gebaseerd	op	een	bestaand	ontwerp.	Dit	ontwerp	maakt	gebruik	
van	een	rooster	om	de	kunst	aan	op	te	hangen.	Hierbij	wordt	een	zeer	fijn	rooster	
gebruikt	dat	is	opgebouwd	uit	stof.	Om	er	achter	te	komen	of	het	ophangen	aan	
een	doek	een	geschrikte	oplossing	is	is	er	een	sample	besteld.	Aan	de	hand	van	een	
17	centimeter	bij	13	centimeter	sample	is	gekeken	of	het	materiaal	bij	de	galerij	
zou	kunnen	passen.	

Wat	als	eerste	opvalt	is	dat	de	gaten	in	de	structuur	vrij	groot	zijn.	Dit	is	vanwege	
het	feit	dat	er	een	haak	tussen	het	rooster	moet	passen.	Doordat	de	gaten	zo	groot	
zijn	kan	er	met	gemak	door	de	structuur	heen	worden	gekeken.	Het	doorheen	
kijken	zorgt	voor	een	grote	mate	van	afleiding	van	het	kunstwerk	zelf.	Er	zullen	
bewegingen	van	andere	bezoekers	door	de	wand	heen	waargenomen	kunnen	
worden.	Het	ontbreken	van	een	rustig	vlak	rondom	het	kunstwerk	is	dan	ook	zeer	
ongewenst.

Daarnaast	is	het	stuk	stof	zeer	sterk.	Dit	kan	zowel	een	voordeel	als	wel	een	nadeel	
zijn.	Het	voordeel	is	dat	de	stof	minder	snel	kreukel	en	dus	een	nettere	uitstelling	
heeft.	Aan	de	andere	kan	is	vanwege	het	stuggere	materiaal	het	lastiger	om	de	stof	
om	een	frame	heen	te	vormen.	

Het	sample	maakt	duidelijk	dat	dit	rooster	niet	een	juiste	oplossing	is	voor	de	
HeArtgallery

Figuur 425: Foto van de stof. Hierbij is een rode ondergrond 
gekozen om te laten zien hoe de stof doorschijnt. 

[M] Sample stof
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Materiaal van de plaat
Naast	het	type	magneet	heeft	het	materiaal	van	de	plaat	ook	invloed	op	de	
trekkracht.	IJzer,	Kobalt	en	Nikkel	worden	door	magneten	aangetrokken	[71]	[72].	
Dit	komt	vanwege	het	feit	dat	het	inwendig	magnetisch	veld	in	een	uniforme	
richting	opstaat.	Bij	andere	materialen	is	dit	veld	niet	uniform	en	heeft	een	
magneet	geen	aantrekkingskracht.	Naast	de	genoemde	materialen	bestaan	er	een	
aantal	zeldzame	aardmetalen	die	ook	magnetische	eigenschappen	hebben	[73]	
[74].	Deze	materialen	zijn	beperkt	beschikbaar	en	zullen	niet	als	een	alternatief	
gebruikt	kunnen	worden	vanwege	de	hoge	prijs.	Onder	zeldzame	aardmetalen	
vallen	Praseodymium,	Neodymium,	Samarium,	Gadolinium,	Terbium,	Dysprosium	
en	Holmium.

De	genoemde	metalen	kunnen	ook	in	een	legering	verwerkt	worden.	Een	
veelgebruikte	legering	is	roestvrij	staal.	Om	roestvrij	staal	geschrikt	te	maken	voor	
het	ophangen	met	magneten	is	er	een	specifiek	soort	legering	nodig.	Roestvrij	staal	
kan	bestaan	uit	Ferriet,	Martensitisch	of	Austenitisch	staal	[76]	[77]	[78]	[79].	Bij	
Ferriet	bevat	de	ijzer	legering	een	zeer	lage	dosis	koolstof	en	ongeveer	10,5%	
chromium.	Martensitisch	bestaat	uit	ongeveer	12%	chromium	en	1,2%	koolstof.	
Austentisch	roestvrij	staal	is	gemaakt	van	ijzer	met	18%	chromium,	and	8%	nikkel.	
Ferriet	en	Martenstisch	roetstvrij	staal	is	ferromagnetisch.	Austentisch	roest	
vrijstaal	is	niet	ferromagnetisch.	Staal	word	ingedeeld	een	specifiek	nummer.	Zo	is	
staal	met	het	numer	300	niet	magnetisch.	Roestvrij	staal	met	magnetische	
eigenschappen	bevinden	zich	in	de	400	reeks.	

Verder	zijn	er	paramagnetisch	metalen,	deze	metalen	zullen	een	zwakke	reactie	
tonen	bij	een	magneet	[80]	[81]	[82].	Ook	bestaan	er	diamagnetisch	metalen	die	
een	zwakke	negatieve	reactie	tonen	bij	een	magneet.	Beide	groepen	zullen	niet	
geschrikt	zijn	om	kunstwerken	op	te	hangen.	nuttigen.	

Hiernaast	bestaat	er	een	andere	tweedeling	waarin	de	metalen	ingedeeld	
kunnen	worden.	Hierbij	gaat	het	om	harde	en	zachte	metalen	[83]	[84]	[85].	Harde	
metalen	blijven	magnetische	eigenschappen	behouden	nadat	de	magneet	is	
weggehaald.	Dit	komt	doordat	de	richting	van	het	inwendig	veld	door	de	magneet	
een	bepaalde	richting	is	opgezet.	Bij	zachte	metalen	verdwijnt	het	magnetisch	veld	
nadat	de	magneet	is	weggehaald.

Eerder	is	al	geconcludeerd	dat	magnetische	verf	geen	goed	alternatief	is.	Om	te	
kijken	of	dit	kan	veranderen	is	er	opnieuw	naar	magnetisch	verf	gekeken.	
Bestaande	magnetische	verf	is	niet	sterk	genoeg	om	zware	werken	op	te	hangen.	
De	sterkste	magnetische	verf	kan	met	de	juiste	magneet	tot	20	A4’tjes	aan	
gewicht	dragen	[62]	[63]	[64]	[65]	[66]	[67]	[68]	[69].	Hierbij	wordt	de	magneet	
boven	op	de	stapel	A4’tjes	geplaatst.	Het	gemiddelde	gewicht	van	een	A4	is	vijf	
gram.	Met	de	verf	kan	er	dus	tot	100	gram	aan	papier	opgehangen	worden.	
Hoewel	grote	werken	met	meerdere	magneten	opgehangen	kunnen	worden	is	
deze	aantrekkingskracht	niet	voldoende	om	toegepast	te	worden.	Aangezien	de	
bestaande	verf	gebruikmaakt	van	de	best	verhouding	metaal	in	de	verf	zou	het	zelf	
samenstellen	van	de	verf	niet	veel	verschil	maken.	Doordat	de	stukken	metaal	in	de	
verf	het	minder	makkelijk	maken	om	de	verf	aan	een	oppervlakte	te	hechten	is	er	
een	grens	aan	de	verhouding	metaal	in	de	verf.	Deze	grens	maakt	magnetische	verf	
minder	geschrikt	dan	een	volledige	metaal	oppervlak.		

[N] Magnetische verf

[O] Magneten



183

Verder	dient	er	rekeninggehouden	te	worden	met	verzadiging.	Een	te	dunne	
metalen	plaat	kan	ervoor	zorgen	dat	niet	alle	magnetische	kracht	van	de	magneet	
gebruikt	kan	worden.	Doordat	er	niet	genoeg	“houvast”	voor	de	magneet	is	zal	
deze	niet	de	volledige	trekkracht	nuttigen.	Bij	de	magneten	die	gebruikt	zullen	
worden	voor	het	systeem	is	een	plaat	dikte	van	twee	millimeter	voldoende	om.	
Met	deze	dikte	kunnen	magneten	met	een	trekkracht	tot	10	kilogram	volledig	
benut	[86]	[87].

Type magneet
De	magneten	die	gebruikt	zullen	worden	voor	het	ophangen	van	de	kunstwerken	
zijn	Neodymium	magneten	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]	[33].	Dit	is	een	van	de	
sterkste	magneet	die	verkrijgbaar	is.	Doordat	de	magneet	een	grote	trekkracht	
heeft	zullen	een	aantal	kleinere	magneet	voldoende	zijn	om	een	groot	werk	op	te	
hangen.	Daarnaast	verliezen	Neodymium	nauwelijks	hun	trekkracht		over	tijd.	De	
magneet	zal	in	een	verloop	van	10	jaar	ongeveer	1%	van	de	trekkracht	hebben	
veloren.	Door	dat	de	trekkracht	vrijwel	constant	blijft	zullen	de	magneten	niet	
vervangen	hoeven	te	worden.	De	trekkracht	waaronder	magneten	verkocht	
worden	is	de	kracht	tussen	twee	magneten	die	contact	maken	[88].	De	trekkracht	
tussen	twee	magneten	of	een	magneet	en	een	plaat	staal	is	gelijk	indien	ze	contact	
maken.	In	de	situatie	waarin	de	magneten	gebruikt	zullen	worden	maken	ze	
contact	met	de	wand	en	zal	de	trekkracht	dus	gelijk	zijn.

Er	zullen	zogenaamde	“pot”	magneten	gebruikt	worden	[89].	Pot	magneten	zijn	
voorzien	van	een	omhulsel	van	niet	magnetisch	metaal.	Hierbij	is	alleen	de	
onderkant	opengehouden.	Dit	zorgt	ervoor	dat	de	alle	kracht	van	de	magneet	naar	
onder	wordt	gericht.	Hierdoor	wordt	de	trekkracht	van	de	magneet	hoger.	
Daarnaast	bied	de	metalen	omhulsel	beschermend	aan	de	magneet	en	voorkomt	
dat	de	magneet	breekt.

Doordat	de	magneten	zo	sterk	zijn	kan	direct	contact	met	andere	magneten	schade	
veroorzaken.	Om	schade	te	voorkomen	dienen	de	magneten	niet	in	aanraking	met	
andere	magneten	te	komen.	Voor	het	opslaan	van	de	magneten	zal	elke	magneet	
een	eigen	plek	nodig	hebben.	Ook	kan	de	magneet	een	pacemaker	verstoren	
indien	deze	binnen	een	bepaalde	afstand	van	de	magneet	komt	[89].	Deze	afstand	
wordt	bepaald	door	de	trekkracht	van	de	magneet.	Voor	de	magneten	die	
gebruikt	worden	voor	het	systeem	zal	een	afstand	van	ongeveer	20	centimeter	
meer	dan	voldoende	zijn	[90].	Het	publiek	heeft	dus	geen	last	van	de	magneet.	Bij	
andere	elektronische	apparaten	geld	dezelfde	veilige	afstand	van	20	centimeter	tot	
de	magneet.

Om	te	voorkomen	dat	de	magneet	onder	het	gewicht	naar	beneden	schuift	zal	er	
tot	ongeveer	1/4	van	de	trekkracht	opgehangen	kunnen	worden	[92]	[93].	Door	
gebruik	van	meerdere	magneten	om	een	werk	op	te	hangen	kan	er	voorkomen	
worden	dat	er	te	sterken	magneten	nodig	zijn.	Te	sterke	magneten	zullen	lastig	
zijn	om	te	verwijderen	van	het	wandoppervlak.	Door	het	gewicht	over	meerdere	
magneten	te	verdelen	kunnen	er	meerdere	magneten	met	een	kleinere	trekkracht	
gebruikt	worden.	Deze	kleinere	trekkracht	maakt	het	makkelijker	om	de	magneet	
van	de	muur	te	halen	bij	het	herinrichten	van	de	galerij.	Om	de	magneten	van	de	
metalen	plaat	af	te	halen	kunnen	deze	naar	de	zijkant	geschoven	worden.	Door	de	
magneten	van	de	plaat	af	te	schuiven	is	er	veel	minder	kracht	nodig	dan	dat	er	
nodig	is	om	de	magneten	horizontaal	van	de	wand	af	te	halen.



184

Bescherming
Om	te	voorkomen	dat	de	wand	of	de	magneet	beschadigt	zal	er	een	laag	tussen	
de	magneet	en	de	metaal	plaat	moeten	komen.	De	magneten	die	worden	gebruikt	
zijn	van		relatief	bros	metaal	en	kunnen	bij	direct	contact	met	de	wand	beschadigt	
raken.	Aan	de	andere	kant	kan	de	metalen	plaat	ook	beschadigt	worden	door	het	
plaatsen	en	schuiven	van	de	magneten.	Een	dunne	vilt	laag	zorgt	ervoor	dat	de	
magneet	de	wand	niet	direct	aanraakt.	Dit	voorkomt	krassen	op	de	metaal	plaat	en	
verkleint	de	kans	dat	de	magneet	breekt.	Er	kan	gekozen	worden	om	deze	laag	aan	
de	wand	te	bevestigen	of	aan	de	magneet.	

Over	de	wand	kan	een	stof	laag	gespannen	worden.	Deze	stof	laag	wordt	aan	de	
wand	bevestigd	en	zal	de	metalen	plaat	volledig	bedekken.	Een	voordeel	is	dat	de	
stof	laag	gemakkelijker	van	kleur	te	veranderen	is	dan	de	metalen	plaat.	Door	het	
mogelijk	te	maken	om	de	stof	laag	te	vervangen	kunnen	er	varianten	met	andere	
kleuren	opgehangen	worden.	Het	nadeel	is	dat	de	magneet	alleen	over	de	wand	te	
schuiven	is	wanneer	de	stof	goed	strak	getrokken	is.	als	dit	niet	het	geval	is	zullen	
er	kreukels	in	het	oppervlak	van	het	doek	ontstaan.	

Een	andere	mogelijk	is	het	bevestigen	van	een	rubberen	laag	aan	de	achterkant	van	
de	magneet.	Het	voordeel	is	dat	er	maar	een	klein	stuk	rubber	nodig	is.	Daarnaast	
zal	het	verschuiven	van	de	magneet	makkelijke	gaan	dan	bij	het	gebruiken	van	een	
doek.	Ook	is	het	makkelijker	om	het	stukje	rubber	te	vervangen	indien	dit	versleten	
is.	Daarnaast	zal	rubber	zorgen	voor	meer	wrijving	tussen	de	wand	en	de	magneet.	
Dit	zorgt	ervoor	dat	de	magneet	minder	snel	over	de	wand	gaat	schuiven.	Het	
gebruiken	van	een	dun	rubberen	laagje	aan	de	onderkant	van	de	magneten	lijk	
hierdoor	praktischer.	Er	zijn	rubberen	dopjes	te	koop	voor	de	gebruikte	magneten.	
Deze	zullen	een	dikte	van	0,5	millimeter	hebben	[94].

Doordat	de	afstand	tussen	de	magneet	en	de	metaal	plaat	zal	toenemen	wordt	
het	kracht	van	het	magnetischveld	kleiner	[90].	Dit	resulteert	in	minder	trekkracht	
waardoor	er	minder	gewicht	aan	de	magneet	opgehangen	kan	worden.	Dit	kan	
opgelost	worden	door	sterkere	magneten	te	gebruiken.	Doordat	de	kracht	die	
nodig	is	om	de	magneet	van	de	wand	af	te	halen	ook	kleiner	is	zal	het	gebruik	van	
sterkere	magneten	geen	extra	problemen	opleveren.	De	benodigde	kracht	om	de	
magneet	van	het	metaal	oppervlak	te	verwijderen	blijft	bij	het	ophangen	van	een	
20	kilogram	kunstwerk	nog	steeds	20	kilogram.	Hetzelfde	effect	zal	gelden	voor	de	
verzadiging	van	de	metalen	plaat.	Doordat	er	meer	afstand	tot	de	plaat	gecreëerd	
wordt	neemt	de	sterkte	van	het	magnetisch	veld	af.	Zo	zal	het	magnetisch	veld	op	
de	plaat	bij	een	resulterende	trekkracht	van	20	kilogram	met	een	zwaardere	
magneet	hetzelfde	zijn	als	bij	een	magneet	die	direct	op	de	plaat	bevestigd	wordt.

Ophangen
Om	te	zorgen	dat	de	er	een	zo	groot	mogelijk	scala	aan	kunstwerken	opgehangen	
kan	worden	zullen	er		verschillende	magneten	nodig	zijn.	Er	zal	een	selectie	aan	
diverse	ophangmethode	gecombineerd	worden	met	een	magnetische	eigenschap.	
Deze	ophangmiddelen	kunnen	bestaan	uit	een	deel	om	aan	het	kunstwerk	te	
bevestigen	en	een	deel	magneet.	Voor	nu	zullen	er	een	aantal	onderdelen	bedacht	
worden	die	het	meerdeel	van	de	kunst	ondersteund.	Er	is	een	mogelijkheid	om	in	
de	toekomst	meer	onderdelen	te	maken	indien	dit	nodig	is.	Zo	kan	het	zij	dat	er	
een	specifiek	onderdeel	wordt	gemaakt	voor	een	bepaald	kunstwerk.	Door	de	
magneet	vervolgens	van	de	metalen	plaat	af	te	schuiven	kan	deze	verwijdend	
worden.
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Haak
Het	grootste	deel	van	de	platte	kunst	wordt	in	de	huidige	situatie	tentoongesteld	
met	behulp	van	een	haak.	Indien	het	kunstwerk	is	voorzien	van	een	kabel	aan	de	
achterkant	kan	het	werk	opgehangen	worden	aan	een	haak.	Deze	haken	zijn	volop	
te	koop.	Dit	onderdeel	kost	ongeveer	€3		voor	een	haak	met	een	resulterende	
trekkracht	van	vier	kilogram.

Figuur 426: Haken waaraan de kunstwerken opgehangen 
kunnen worden. (102)

Figuur 427: Haak waaraan de kunstwerken opgehangen 
kunnen worden. (58)

Kleine magneet
Sommige	lichte(vaak	papieren)	werken	worden	ook	wel	opgehangen	met	behulp	
van	punaises.	Door	de	punaise	door	in	een	hoek	het	werk	te	steken	kan	een	lichter	
werk	worden	opgehangen.	Dit	kan	vertaald	worden	naar	het	systeem	door	kleine	
magneten	te	gebruiken.	Deze	magneten	kunnen	op	het	werk	worden	gezet.	Hierbij	
wordt	het	werk	tussen	de	magneet	en	de	wand	geklemd.	De	magneten	
beschadigen	hierbij	het	werk	niet.	Dit	is	wel	het	geval	bij	het	gebruik	van	punaises.	
Door	een	laag	tussen	de	magneet	en	het	werk	te	plaatsen	kan	kans	op	
beschadiging	nog	kleiner	gemaakt	worden.		De	kosten	voor	een	kleine	
Neodymium	magneet	met	een	resulterende	trekkracht	van	0,5	kilogram	is	
ongeveer	€0,60.	Deze	magneten	hebben	een	diameter	van	een	centimeter	en	een	
hoogte	van	0,5	centimeter.		

Figuur 428: Kleine magneet. Voor het ophangen van papier 
werken. (59)
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Klem
In	een	aantal	gevallen	worden	kunstwerken	opgehangen	met	een	klem.	
Hierbij	wordt	het	werk	tussen	een	klem	vastgezet.	Ook	hier	kan	een	onderdeel	voor	
worden	gemaakt	voor	bij	het	systeem.	Door	een	klem	te	creëren	waarbij	het	deel	
dat	aan	de	wand	wordt	bevestigd	magnetisch	is.	Een	magnetische	klem	met	een	
resulterende	trekkracht	van	0,5	kilogram	kost	ongeveer	€12.

Figuur 429. Klem voor het ophangen van kunstwerken. (103) Figuur 430: Klem voor het ophangen van kunstwerken. (60)

Magneetstip
Een	alternatief	oplossing	is	het	gebruiken	van	een	magneetstrip.	Een	magneetstrip	
bestaat	uit	een	zijde	die	aan	een	oppervlakte	vast	kan	kleven	en	een	zijde	met	
magnetische	eigenschappen.	Door	de	strip	aan	het	frame	van	een	werk	te	plakken	
kan	het	werk	met	behulp	van	de	magneet	zijde	aan	de	wand	bevestigd	worden.	Een	
standaard	magneetstrip	heeft	een	trekkracht	van	ongeveer	100g/cm2.	De	breedte	
en	dikte	van	de	strip	varieert.	Een	20	millimeter	brede	en	1,5	millimeter	dikke	heeft	
een	prijs	van	€2.00	per	meter.	Een	sterkere	Neodymium	magneetstrip	heeft	een	
trekkracht	van	ongeveer	450g/cm2.	Een	strip	met	12,5	millimeter	breedte	en	1,5	
millimeter	dikte	heeft	een	prijs	van	€15	per	meter.

Figuur 431: Magneetstrip om kunstwerken op te hangen. (61)
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Plank
Een	ander	onderdeel	kan	bestaan	uit	een	plank.	De	plank	heeft	aan	de	achterzijde	
een	magneetstrip.	Hiermee	is	de	plank	aan	de	wand	vast	te	maken.	Kleine	beelden	
kunnen	vervolgens	op	de	plank	getoond	worden.	Ook	is	het	mogelijk	om	platte	
werken	onder	een	hoek	op	de	plank	te	zetten	zodat	het	werk	tegen	de	wand	leunt.	

Figuur 432: Plank waarop kunstwerken gezet kunnen 
worden.

Schroef
Ook	kan	er	een	onderdeel	gemaakt	worden	waar	het	kunstwerk	bevestigde	kan	
worden	met	behulp	van	schroeven.	Dit	onderdeel	bestaat	uit	een	magneet	een	een	
gedeelte	schroefdraad.	De	kunstwerken	kunnen	aan	het	onderdeel	vastgeschroefd	
worden.	Vervolgend	kan	het	kunstwerk	met	het	onderdeel	aan	de	wand	worden	
opgehangen.	Een	magneet	met	een	resulterende	trekkracht	van	vijf	kilogram	is	
rond	de	€4.

Figuur 433: Magneet met schroefdraad. (62)

Labels
Naast	het	ophangen	van	de	kunstwerken	kan	er	voor	de	labels	ook	met	magneten	
gewerkt	worden.	De	prijs	voor	magnetische	labels	ligt	onder	de	€1,00	per	stuk.

Figuur 434: Magnetische label. (63)



188

Opbergen
Aangezien	de	magneten	vrij	sterk	zijn	is	het	verstandig	om	de	magneten	individueel	
op	te	bergen.	Dit	voorkomt	dat	de	magneten	aan	elkaar	vast	komen	te	zitten.	
Daarnaast	voorkomt	het	individueel	opbergen	dat	de	magneten	tegen	elkaar	op	
botsen.	Doordat	de	magneet	met	een	hoge	snelheid	tegen	de	andere	magneet	aan	
botst	kan	de	magneet	beschadigen.	

Een	simpele	opberg	doos	met	verschillende	vakken	zal	voldoende	zijn	om	de	
magneten	veilig	op	te	bergen.	Afhankelijk	van	de	dikte	van	de	scheidingswand	
tussen	de	magneten,	kunnen	de	magneten	elkaar	aantrekken.	Bij	een	dikkere	
scheidingswand	zal	deze	aantrekkingskracht	lager	liggen.	Indien	de	dikte	van	de	
scheidingswand	5	millimeter	of	dikker	is	zal	de	benodigde	kracht	om	het	
magnetisch	veld	te	verbreken	laag	genoeg	zijn	om	de	magneet	zonder	al	te	veel	
moeite	uit	de	doos	te	halen.

[P] Kantelen

Magnetisch papier
Ook	kan	er	magnetisch	papier	gebruikt	worden.	Dit	kan	op	zichzelf	aan	de	wand	
gehangen	worden.	Het	is	mogelijk	om	magnetisch	papier	te	bedrukken	met	behulp	
van	een	printer.	Op	deze	manier	kan	de	galerij	zelf	de	informatie	printen	of	dit	
overlaten	aan	de	kunstenaar.	Hier	kan	de	kunstenaar	aansluitend	bij	het	werk	meer	
informatie	tonen.	De	prijs	voor	een	vel	magnetisch	papier	ligt	rond	de	€2.00.

Figuur 435: Doos om de magneten 
op te bergen. (104)

Het	systeem	dient	stabiel	te	staan	indien	er	tegenaan	geduwd	wordt.	Dit	wordt
bepaald	door	te	kijken	bij	welke	kracht	de	wand	kantelt.	Om	een	schatting	te	
maken	van	deze	kracht	wordt	er	gekeken	naar	de	maximale	kracht	die	geleverd	
kan	worden	via	duwen.	Hierbij	wordt	gekeken	naar	het	duwen	met	een	hand.	
Aangezien	het	een	galerij	is	en	het	niet	de	bedoeling	is	om	überhaupt	tegen	de	
wand	te	duwen	valt	het	duwen	met	twee	handen	af.	Wel	kan	het	voorkomen	dat	
iemand	per	ongeluk	tegen	de	wand	duwt.	Deze	kracht	zal	waarschijnlijk	niet	hoger	
liggen	dan	de	maximale	kracht	die	een	persoon	met	een	hand	kan	duwen.	De	
maximale	duw	kracht	ligt	bij	manen	hoger	dan	bij	vrouwen.	De	gemiddelde	
maximale	kracht	die	de	gemiddelde	man	met	een	hand	kan	duwen	komt	ongeveer	
overeen	met	320N.	

Eerst	zal	er	gekeken	worden	hoe	stabiel	de	wand	staat	zonder	voet.	Vervolgens	
wordt	er	gekeken	wat	de	afmetingen	en	het	gewicht	van	de	voet	dienen	te	zijn	om	
te	zorgen	dat	de	wand	stabiel	staat.	De	afmetingen	zijn	met	behulp	van	bijlage	[P]	
bepaald.
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Figuur 436: Overzicht krachten. Figuur 437: Kantelen van de wand.

Eerst	zal	er	gekeken	worden	hoe	stabiel	de	wand	staat	zonder	voet.	Vervolgens	
wordt	er	gekeken	wat	de	afmetingen	en	het	gewicht	van	de	voet	dienen	te	zijn	om	
te	zorgen	dat	de	wand	stabiel	staat.	Het	gewicht	van	de	metalen	plaat	is	ongeveer	
26,5	kilogram	[97]	[98].	
Berekening gewicht plaat:
Dichtheid x breedte x Lengte x hoogte
7800	x	0,002	x	1	x	1,7	=	26,5	kilogram	

Het	paneel	bestaat	uit	twee	metaal	platen	dus	53,0	kilogram.	Hier	komt	het	
gewicht	van	het	houten	frame	bij.	Hout	weegt	ongeveer	600	kilogram	per	kubieke	
meter	[97]	[98].	Het	frame	bestaat	uit	vier	delen.	Twee	balken	van	0,1*0,15*1,7	
met	een	gewicht	van	15,3	kilogram	per	balk.	
Berekening gewicht horizontale balk:
Dichtheid x breedte x Lengte x hoogte
600	x	0,1	x	0,15	x	1,7	=	15,3	kilogram

En	twee	balken	van	0,15*1*0,1	met	een	gewicht	van	9	kilogram	per	balk.	Het	
gewicht	van	het	frame	wordt	dus	48,6	kilogram.	
Berekening gewicht verticale balk:
Dichtheid x breedte x Lengte x hoogte
600	x	0,15	x	1	x	0,1	=	9	kilogram
Het	totaalgewicht	van	het	paneel	is	ongeveer	101,6	kilogram.	

Het	punt	waarop	het	publiek	tegen	de	wand	zou	kunnen	duwen	(armhoogte)	is	
ongeveer	op	1.5	meter	vanaf	de	grond.	Dit	is	iets	hoger	dan	de	armlengte	van	de	
gemiddelde	persoon	[99].	De	gemiddelde	armhoogte	is	1,3	meter.	Er	is	gekozen	om	
een	hogere	hoogte	te	nemen	om	ook	met	de	langere	personen	rekening	te	houden.	

De formule voor kantelen [100]: 
F	x	h	=	m	x	g	x	(1/2)b
F	=	kracht	in	Newton
h	=	Hoogte	waarop	de	kracht	wordt	uiitgeoefend	in	meter
m	=	Gewicht	van	de	wand	in	kilogram
g	=	Zwaartekracht	constante	(9,81)
b=	Breedte	van	de	voet	in	meter

Aan	de	hand	van	de	formule	wordt	de	massa	en	de	breedte	bepalen.	Hierbij	zal	de	
massa	en	breedte	gekozen	worden.	De	kracht	van	de	duw	wordt	
vermenigvuldigd	met	de	verticale	afstand	waarop	deze	kracht	tegen	de	wand	druk.	
Dit	wordt	vergeleken	met	de	zwaartekracht	van	de	wand	vermenigvuldigd	met	de	
horizontale	afstand	tot	het	kantelpunt.
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Zonder	voet	is	de	horizontale	afstand	van	zwaartepunt	tot	het	kantelpunt	5.2	
centimeter.	Hierbij	dient	er	35,6	N	kracht	dient	er	op	de	wand	te	worden	gezet	om	
deze	te	laten	kantelen.	
Berekening kantelen zonder voet:
104,8*9.81*0.052	=	A	x	.5	
Hieruit	volgt	A	is	35,6N.
Dit	is	ligt	een	stuk	onder	de	320N	die	als	maatstaaf	is	gekozen.

Om	te	bepalen	wat	het	gewicht	en	de	afmetingen	van	de	voet	is	om	de	wand	
stabiel	te	staan	wordt	de	volgende	formule	gebruikt.
320	*	1.5	=	m*9.81*(1/2)b

Hierbij	zullen	m	en	b	gekozen	worden.Een	voet	van	70	centimeter	breedte	zal	
samen	gaan	met	een	totaal	gewicht	van	139,8	kilogram	om	te	voorkomen	dat	de	
wand	gaat	kantelen	bij	een	duw	van	320N.	Indien	er	voor	een	voet	van	60	
centimeter	breedte	wordt	gekozen	dient	het	totaal	gewicht	163,1	kilogram	te	
worden.	Bij	een	voet	van	50	centimeter	zal	er	een	massa	van	195,7	kilogram	nodig	
zijn.	Een	voet	van	40	centimeter	breedte	zal	gepaard		gaan	met	een	massa	van	
244,7	kilogram.

In	combinatie	met	de	geometrie	die	de	voet	zal	krijgen	is	de	breedte	op	66	
centimeter	vastgesteld.	De	voet	zal	ongeveer	43,6	kilogram	aan	hout	bevatten.
Berekening gewicht voet: 
2x	(0,255	x	0,49	x	0,10)	x	600	=	15	kilogram	
(0,15	x	1	x	0,3)	x	600	=	27	kilogram	
2x	(π	x	0,055^2	x	0,14)	x	600	=	1,6	kilogram
15	+	27	+	1,6	=	43,6	kilogram

Het	verbindingsstuk	zal	ongeveer	2,3	kilogram	wegen.
Berekening gewicht verbindingsstuk: 
(0,15	x	1	x	0,08)	x	600	=	0,7	kilogram	
2x	(π	x	0,055^2	x	0,14)	x	600	=	1,6	kilogram.
0,7	+	1,6	=	2,3	kilogram

Totaal	gewicht	van	de	wand	is	101,8	+	43,6	+	2,3	=	147,7	kilogram.	Dit	zal	ervoor	
zorgen	dat	de	wand	een	kracht	van	321N	kan	opvangen.	Hier	komt	het	gewicht	van	
de	overige	onderdelen	nog	bij.	Het	uiteindelijke	getal	zal	dus	iets	hoger	komen	te	
liggen.

Naast	kantelen	kan	de	wand	verschuiven.	Om	te	kijken	of	dit	eerder	gebeurd	dan	
het	kantelen	kan	de	volgende	formule	gebruikt	worden.	De	HeArtGallery	heeft	
hout	en	tapijt	als	ondergrond.	Hout	heeft	de	laagste	wrijvingscoëfficiënt	en	zal	de	
wand	dus	eerder	laten	schuiven.	Hierbij	gaat	het	dus	om	een	hout	op	hout	wrijving.	
De	wrijvingscoëfficiënt	van	hout	op	hout	is	ongeveer	0,4	[101].

De formule voor schuiven[102]:
Fw=	Fn*C	
Fw	=	Wrijvingskracht
Fn	=	Normaalkracht	
C	=	Wrijvingscoëfficiënt

Berekening schuiven:
0,4*148,8*9.81	=583,9N

Het	resultaat	is	583,9N.	Dit	is	meer	dan	de	kracht	die	nodig	is	om	de	wand	te	laten	
kantelen.	Er	zal	dus	weinig	spraken	zijn	van	verschuiving	van	de	wand.
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Doordat	het	systeem	wordt	opgebouwd	uit	verschillende	elementen	kan	het	
systeem	in	delen	verplaatst	worden.	De	plaat	van	de	wand	bestaat	uit	twee	
metalen	platen	en	een	houten	frame	die	afzonderlijk	verplaatst	kunnen	worden.	De	
voet	is	het	zwaarste	onderdeel	van	de	wand.	Deze	weegt	ongeveer	44	kilogram.	Dit	
gewicht	ligt	op	het	limiet	dat	door	twee	personen	te	tillen	is	volgens	de	arbowet.	
Om	het	onderdeel	door	twee	personen	vanuit	de	galerij	naar	het	depot	te	tillen	zal	
er	waarschijnlijk	gebruik	gemaakt	moeten	worden	van	een	trolley.	Door	een	trolley	
te	gebruiken	hoeft	de	voet	enkel	op	de	trolley	en	van	de	trolley	af	getild	te	worden.	

Figuur 438: Trolley. (53) Figuur 439: Steekwagen. (105)

In	de	eerdere	fase	zijn	er	nog	geen	afmetingen	vast	gesteld.	Om	het	systeem	
optimaal	te	maken	voor	de	HeArtGallery	is	een	juiste	afmeting	van	belang.	De	
dimensies	van	het	systeem	zijn	gelimiteerd	aan	de	hoogte	van	de	locatie	en	de	
afmetingen	van	de	lift.	Het	plafond	van	HeArtGallery	zit	op	een	hoogte	van	2,70	
meter.	De	lift	is	1,40	meter	in	de	breedte	en	1,10	meter	in	de	lengte.	Om	de	juiste	
maten	vast	te	stellen	kan	er	gekeken	worden	naar	de	locatie	en	naar	het	werk	dat	
er	komt	te	hangen.

Het	is	mogelijk	om	meerdere	wanddelen	aan	elkaar	te	koppelen	om	een	groter	
wandoppervlak	te	creëren.	Desondanks	zullen	er	situaties	zijn	waarin	een	enkel	
wanddeel	gebruikt	zal	worden.	Voor	deze	situatie	is	het	belangrijk	om	het	systeem	
optimaal	te	maken	vanuit	dit	individueel	perspectief.	Hierbij	wordt	echter	wel	
rekening	gehouden	met	de	mogelijkheid	om	meerdere	delen	tegen	elkaar	te	
zetten.

[Q] Afmetingen wand

Voor	werknemers	van	bedrijven	gelden	de	volgende	regels	wat	betreft	tillen	[96]	
[103]	[104]	[105]	[106]	[107]	[108].	Indien	het	gewicht	meer	dan	twee	keer	per	uur	
wordt	getild	is	het	maximaal	te	tillen	gewicht	wat	99%	van	de	mannen	toegestaan	
is	om	te	tillen	25	kilogram.	Hetzelfde	gewicht	is	acceptabel	voor	75%	van	de	
vrouwelijke	populatie.	Voor	99%	van	de	vrouwen	is	het	maximale	te	tillen	gewicht	
17	kilogram.	Indien	twee	personen	een	object	tillen	zal	het	gewicht	met	een	factor	
van	0,85	vermenigvuldigd	worden.	Dit	word	gedaan	om	de	vermindering	aan	
stabiliteit	erbij	te	betrekken.	Indien	het	gewicht	maximaal	twee	keer	per	uur	wordt	
getild	wordt	mogen	mannen	tot	45	kilogram	tillen.	Deze	getallen	zijn	bedoeld	voor	
werkzaamheden	waarbij	het	gebruikelijk	is	om	objecten	te	tillen.	Doordat	de	galerij	
maar	een	aantal	keer	per	jaar	wordt	heringericht	in	plaats	een	aantal	keer	per	week	
kan	er	enige	flexibiliteit	worden	genomen.	
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Locatie

Door	de	wanden	haaks	op	de	muren	van	de	locatie	te	zetten	kan	de	ruimte	
optimaal	gebruikt	worden.	In	deze	situatie	dient	er	genoeg	ruimte	om	het	uiteinde	
van	de	wand	te	zijn	om	meerdere	mensen	erlangs	te	laten	lopen.	Hierbij	zal	ook	
rekening	gehouden	moeten	worden	met	mensen	in	een	rolstoel.	De	breedte	van	de	
doorgang	die	nodig	is	om	het	geschrikt	te	maken	voor	een	rolstoel	is	ongeveer	90	
centimeter	[109].	De	breedte	van	een	rolstoel	met	een	persoon	ernaast	is	ongeveer	
1,5	meter.	Er	dient	een	mogelijkheid	te	zijn	om	met	een	rolstoel	de	tentoonstelling	
te	kunnen	bezichtigen.	Dit	resulteert	in	90	centimeter	al	uitgangspunt	om	de	het	
formaat	van	de	wand	te	bepalen.	Optioneel	is	de	1,5	meter	die	nodig	is	om	naast	
een	rolstoel	ook	een	persoon	te	hebben.

De	smalste	doorgang	van	de	locatie	bevind	zicht	op	de	1e	verdieping.	Deze	
doorgang		is	ongeveer	3,3	meter	breed.	Om	het	systeem	zo	flexibel	mogelijk	te	
maken	is	het	gewenst	om	de	wand	loodrecht	op	de	muur	van	de	locatie	te	kunnen	
zetten.	Dit	zorgt	ervoor	dat	de	ruimte	optimaal	benut	zal	kunnen	worden.	Indien	er	
een	rolstoel	langs	moet	kunnen	is	hier	dus	maximaal	2,4	meter	te	gebruiken.	Wil	er	
naast	de	rolstoel	ook	nog	een	persoon	lopen	dan	wordt	de	te	gebruiken	lengte	
1,8	meter.	

Figuur 440: Afmetingen: Paars is de benodigde afstand voor 
een rolstoel. Blauw is de benodigde afstand voor een persoon 

naast een rolstoel. Grijs is de lengte die overblijft voor de 
wand.

Een	andere	manier	om	de	afmetingen	van	de	wand	vast	te	stellen	is	door	te	kijken	
naar	de	kunst	die	eraan	opgehangen	zal	worden.	Een	vaste	afmetingen	is	er	niet	
in	de	kunst.	Wel	zijn	er	een	aantal	gebruikelijke	afmetingen	waarin	canvassen	
verkocht	worden	[110]	[111]	[112]	[113]	[114]	[115]	[116]	[117].	

De	hoogte	van	de	wand	wordt	bepaald	door	de	locatie	en	zal	dus	niet	afhankelijk	
zijn	van	de	afmetingen	van	de	kunstwerken.	De	breedte	is	gelimiteerd	aan	de	
ruimte	die	de	lift	bied.	Dit	betekend	dat	de	maximale	breedte	die	de	wand	kan	zijn	
110	centimeter	is.	Om	de	breedte	te	bepalen	is	er	gekeken	naar	de	populairste	
afmetingen	van	canvassen.	De	grootse	populaire	afmeting	is	90	centimeter	in	de	
breedte	en	120	centimeter	in	de	lengte.	Een	kunstwerk	komt	vaak	beter	tot	zijn	
recht	wanneer	er	een	gedeelte	onbedekte	wand	om	het	werk	heen	te	zien	is.	Dit	
zorgt	ervoor	dat	voor	een	werk	met	een	breedte	van	90	centimeter	een	wand	van	
meer	dan	90	centimeter	nodig	is.	Het	canvas	kan	natuurlijk	gedraaid	worden	voor	
het	werk.	In	dit	geval	zal	er	een	wand	nodig	zijn	die	minstens		1,2	meter	breed	is.

Kunstwerken
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Kijken	naar	de	beperkingen	van	de	locatie	en	de	eisen	van	de	op	te	hangen	werken	
kan	er	een	maat	worden	vastgesteld.	Het	formaat	van	de	wand	wordt	beperkt	door	
de	afmetingen	van	de	lift.	De	lift	zorgt	ervoor	dat	de	wand	kleiner	is	dan	1,4	meter.	
Het	formaat	wat	de	wand	zal	krijgen	zal	daarnaast	ook	beperkt	worden	door	het	
gewicht	van	de	onderdelen.	De	onderdelen	dienen	door	twee	of	minder	personen	
verplaatst	te	worden.	

Voor	de	breedte	van	de	wand	wordt	1,0	meter	gekozen	en	een	hoogte	van.	Deze	
afmeting	maakt	het	mogelijk	om	een	90	centimeter	brede	canvas	op	te	hangen	
met	een	kleine	speling.	Daarnaast	zal	het	gewicht	van	de	onderdelen	door	twee	
personen	te	tillen	zijn	bij	de	gekozen	afmeting.	

Keuze

Aangezien	het	praktischer	is	wanneer	het	gehele	paneel	in	een	keer	vertilt	kan	
worden	is	er	gekeken	of	er	een	mogelijkheid	is	om	gewicht	te	besparen.	Een	
manier	om	het	gewicht	terug	te	brengen	is	door	de	metaal	platen	kleiner	te	maken.	
Hiervoor	kan	gekeken	worden	naar	de	minimale	ophang	hoogte	die	het	systeem	
zal	moeten	leveren.	Het	overgrote	deel	van	de	werken	zal	op	ooghoogte	gehangen	
worden.	Kustwerken	worden	bijna	nooit	laag	bij	de	grond	opgehangen.	Hierdoor	
kan	ervoor	gekozen	worden	om	de	metalen	plaat	pas	vanaf	een	hoger	punt	te	laten	
beginnen.	Deze	hoogte	wordt	gekozen	door	te	kijken	naar	de	meest	gebruikelijke	
hoogte	om	werken	op	te	hangen.

Vaak	worden	kunstwerken	uitgelijnd	met	behulp	van	de	hartlijn.	Hierbij	wordt	
ervoor	gezorgd	dat	het	midden	van	de	kunstwerken	op	dezelfde	hoogte	komt	te	
hangen.	Voor	deze	hoogte	wordt	vaak	de	ooghoogte	gebruikt.	Dit	is	de	hoogte	
waarop	het	publiek	recht	vooruit	kan	kijken	om	het	werk	te	zien.	De	ooghoogte	ligt	
ongeveer	op	1,60	meter	vanaf	de	grond.	

Doordat	het	formaat	van	de	werken	varieert	en	het	ophangpunt	van	het	werk	aan	
de	bovenkant	van	het	kunstwerk	kan	zitten	zal	er	een	marge	gekozen	
moeten	worden.	Er	is	gekozen	om	deze	marge	40	centimeter	boven	de	ooghoogte	
en	50	centimeter	onder	de	ooghoogte	te	kiezen.	De	hoogte	van	de	metalen	plaat	
is	hierbij	90	centimeter.	Papierwerken	worden	bevestigd	door	in	elke	hoek	een	
kleine	magneet	te	plaatsen.	Bij	de	gekozen	marge	kunnen	er	papierwerken	met	een	
hoogte	tot	90	centimeter	opgehangen	worden.	

[R] Gewicht verkleinen
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Het	gewicht	van	een	metalen	plaat	wordt	in	de	nieuwe	situatie:	
0,002	x	1	x	0,9	x	7800=	14	kilogram.	
Twee	platen	zal	dus	resulteren	in	een	gewicht	van	28	kilogram.	Het	frame	weegt	
ongeveer	45	kilogram.	Het	totaalgewicht	van	het	paneel	komt	op	ongeveer	73	
kilogram	te	liggen.	Dit	is	nog	steeds	te	hoog	om	door	twee	personen	te	laten	tillen.	
Het	panel	dient	ook	in	de	nieuwe	situatie	uit	aparte	onderdelen	te	bestaan	om	
verplaatst	te	worden.	De	metalen	panelen	zullen	dus	ook	hierbij	los	te	maken	zijn.

Het	verkleinen	van	de	hoogte	van	de	metalen	plaat	resulteert	in	een	minder	
flexibel	systeem.	Er	kunnen	geen	kunstwerken	worden	opgehangen	onder	de	1,10	
meter.	Indien	de	wand	wordt	gebruikt	voor	het	ophangen	van	kindertekeningen	
zal	het	minder	geschrikt	zijn.	Kinderen	zullen	minder	makkelijk	hun	werk	kunnen	
ophangen	doordat	de	ophanghoogte	te	hoog	wordt.	Dit	kan	opgelost	worden	door	
een	lager	paneel	te	ontwerpen	specifiek	voor	kinderen.	Dit	zorgt	wel	weer	voor	
meer	onderdelen.	Daarnaast	is	het	onderdeel	uitsluitend	geschrikt	voor	het	tonen	
van	het	werk	van	kinderen.	

Het	metalen	oppervlak	zal	dan	ook	niet	worden	verkleind.	Om	het	systeem	zo	
flexibel	mogelijk	te	houden	blijft	de	metalen	plaat	1,7	meter	hoog.	

Een	selectie	van	het	aanbod	lampen	die	met	een	klem	bevestigd	kunnen	worden.	
Een	groot	deel	van	de	lampen	is	ontworpen	voor	het	verlichten	van	een	galerij.	
Doordat	het	gebruikbruikelijk	is	om	dit	type	lamp	te	gebruiken	voor	het	verlichten	
van	een	galerij	is	er	een	groot	aanbod	aan	geschrikte	lampen.	Door	het	groote	
aanbod	zal	er	veel	keuze	vrijheid	zijn	bij	het	kiezen	van	een	geschrikte	lamp

[S] Lampen

Figuur 441: Het paneel met een kleiner metaal oppervlak. Het 
groene gedeelte is metaal. De zwarte lijn is de gemiddelde 

ooghoogte
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De	figuurnummers	van	links	naar	rechts:	442,	443,	444,	445,	446,	447,	448,	449,	450,	451,	452,	453.
De	bronnen	van	de	afbeeldingen	van	links	naar	rechts:	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118).
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[T] Technische tekeningen
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