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Voorwoord
Post is een hele oude behoefte. Mensen hebben contact met anderen nodig en het versturen en ontvangen van
geschreven gedachten en informatie speelt in de communicatie een belangrijke rol. Hoewel contact in de 21ste eeuw
grotendeels gebeurt via elektronische wegen, is traditioneel contact op papier nog altijd aanwezig. Post is grotendeels
zakelijk van aard. Hoewel mensen vaak e-mail als privé communicatie kiezen, komen bedrijven serieuzer en
persoonlijker over wanneer ze een brief sturen.
De foto op de omslag[15] is een Kaapse poststeen. Een hele oude ‘brievenbus’ - als dat zo genoemd mag worden- die in
de tijd van de VOC gebruikt werd voor postvervoer tussen Nederland en Azië.
Eén van de fraaist geconserveerde poststenen is hiernaast te zien met een Nederlandse inscriptie van de retourvloot
van commandeur Dirk van der Lee uit 1632.
Van onder deze poststenen kon achter gelaten post aan de Kaap makkelijk ontvreemd worden door andere schepen
die aanlegden in de Tafelbaai. Nu, een aantal eeuwen verder, speelt veiligheid van post een veel belangrijkere rol! Dit is
ook een belangrijk aspect bij deze opdracht.
Tijdens deze opdracht heb ik veel hulp gekregen van begeleiders en andere betrokkenen. Hierbij wil ik de volgende
mensen bedanken:
Koos Leber (Hameland), Robert d’Alesio (Hameland Post), Chris Rossenaar (Hameland), Dick Belders (Hameland),
Maaike Nijkamp (UT), Robert Wendrich (UT), Theo Krone (UT), Marten Toxopeus (UT), Margot Stilma (UT), Guido van
Haaften (Saxion), Tonny Grimberg (IDC), Saskia Spiekman (Museum voor Communicatie) en andere medewerkers van
Hameland en de Universiteit; voor alle hulp, goede begeleiding, leerzame ervaring binnen Hameland, nuttige informatie
en gesprekken, het maken van het model en de kans om mijn studie met deze opdracht te verrijken.



Samenvatting
De veranderingen in de postmarkt hebben ertoe geleid dat veel bedrijven de postmarkt als een groeiende sector
zien waarin ze een rol kunnen spelen. Behalve het bieden van een service is het ook winstgevend om een aandeel
te verkrijgen in deze markt. Hamland biedt postservice aan voor gemeentes in de Achterhoek via Hameland Post. In
opdracht van Hameland wordt een brievenbus ontwikkeld voor zakelijke post. Hameland Post werkt onder het landelijke
postbedrijf Businesspost waardoor deze brievenbus mogelijk landelijk toegepast kan worden.
De doelstellingen van de opdracht zijn uitgewerkt met een onderzoekfase en een ontwerpfase.
In hoofdstuk 1 is onderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen: doelgroep, markt (Nederlandse postmarkt), de
identiteit en huisstijl van Hameland en Businesspost, de wettelijke normen rondom post en een case studie naar de
ontwikkeling van de Nederlandse brievenbus (TPG/TNT).
In hoofdstuk 2 is het programma van eisen opgenomen. In hoofdstuk 3 is de ontwerpfase te vinden waarbij een
aantal concepten gepresenteerd worden. Nadat Hameland concept 5 heeft uitgekozen, is deze verder uitgewerkt tot
technische tekeningen om een zichtmodel en een functioneel model te maken. Dit is opgenomen in hoofdstuk 4.
De evaluatie (hoofdstuk 5), conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6) vormen een basis voor verdere ontwikkeling van
deze brievenbus.
Het ontwikkelen van een brievenbus is zeer uitdagend in de korte tijd waarin deze opdracht is uitgevoerd. De
ontwikkeling van deze brievenbus is nog niet klaar en dit rapport is bedoeld als een basis voor verdere ontwikkelingen.





1 Onderzoek
1.1 Aanpak en methode

Case study de ontwikkeling
van de
TPG Post
brievenbus

Figuur 1
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Het is de intentie om voor deze brievenbus op korte termijn een ontwerp te maken. De opdracht omvat onder andere
een doelgroep onderzoek, het opstellen van de functionele eisen, het bepalen van de juiste uitstraling die bij Businesspost past, het creëren van design concepten en het maken van voorstellen voor kosteneffectieve realisatie mogelijk
heden.
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In opdracht van Hameland wordt een brievenbus ontwikkeld voor zakelijke post. Hameland Post is onderdeel van de
dienstsector van Hameland en werkt onder het landelijke postbedrijf Businesspost.
Om de dienstverlening aan bedrijven te vergroten en de herkenbaarheid van Businesspost te bevorderen in een sterk
concurrerende markt, wordt een brievenbus ontwikkeld door Hameland voor Businesspost. Deze wordt dan geplaatst
in, op of nabije bedrijven, instellingen, dorpscentra en bedrijven terreinen. De brievenbussen dienen onderscheidend te
zijn en op een herkenbare wijze het professionele imago van Businesspost uit te stralen met Hameland als leverancier.
Er zullen vele honderden postbussen nodig zijn. De postbussen dienen te voldoen aan diverse functionele en wettelijke
eisen en moeten geschikt zijn voor een enkel poststuk, gebundelde poststukken en mogelijk kleine pakjes. Ook de
weersbestendigheid, robuustheid en veiligheid zijn van belang. Er kan worden gedacht aan een postbus “op poten” en/
of een postbus “aan de muur”. Veel aandacht is nodig voor een eenvoudig gebruik van de postbussen door de zakelijke
klanten en de medewerkers van de postdienst.

Hameland en
Hameland
Post

Opdrachtomschrijving

Postmarkt
onderzoek en
concurrentie
onderzoek

Bij dit project is er gebruik gemaakt van de onderzoekmethode zoals deze vermeld is in het boek ‘Het ontwerpen van
een onderzoek’.[1]

Doelgroep

De eerste fase van het project richt zich voornamelijk op het onderzoeken van een aantal gebieden waarop het ontwerp
zich gaat baseren. Hieronder is het onderzoek- en ontwerpproces schematisch weergegeven. In de bijlagen is de
projectplanning opgenomen. Deze maakt deel uit het verslag ‘onderzoekmethode’ van het vak Inleiding Technologisch
Onderzoek. Hieronder zijn er een aantal belangrijke stukken uit het ‘onderzoekmethode’ verslag opgenomen voor de
volledigheid van het geheel.



1.2 Businesspost
Missie
• Onvoorwaardelijke inzet
• Grote klantgerichtheid
• Persoonlijk zakendoen
• Klant wensen vertalen naar specifieke dienstverlening
• Het maximale rendement uit medewerkers halen
Netwerk
Middels de samenwerking met sociale werkvoorzieningbedrijven maakt Businesspost zich sterk voor het ontwikkelen
en begeleiden van mensen naar passend werk. Vaak zijn dit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar met
een zeer grote motivatie om te werken. Een van de belangrijkste doelstellingen van Businesspost is deze mensen
door middel van het uitvoeren van postactiviteiten, werkgelegenheid te bieden en ze via reïntegratietrajecten verder te
ontwikkelen. Al het Businesspost-personeel ontvangt trainingen en opleiding om te zorgen dat iedereen zijn taken naar
kunnen kan uitvoeren. Businesspost streeft ernaar het maximale rendement uit haar personeel te halen.

Huisstijl van Businesspost
Pay-off		
“Wij maken werk van uw post”
Geel

Rood

Pantone®

Yellow 012c

Pantone 485 c

Lakken

Ral 1023
Verkeersgeel

Ral 3020
Verkeersrood

Zaken doen met Businesspost staat voor betrouwbare postbezorging en maatschappelijk verantwoord ondernemen
door indirect een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en de werkgelegenheid van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.
De basis voor het starten van een landelijk postbedrijf werd gelegd in 2004. Na een succesvol verlopen postcongres
besloten de SW-bedrijven DSW Stadspark, WNK Alkmaar, UW Producties en Ergon in samenwerking met Businesspost
BV tot de oprichting van de Coöperatieve Vereniging Zakelijke Post Nederland UA.. Businesspost biedt landelijke
dekking en zelfs 24-uurs service op lokale postbezorging. [a] De belangrijkste voordelen voor deze SW-bedrijven zijn:
• een landelijke dekking
• betere concurrentiekans met grote spelers op de markt
• landelijke bekendheid door één naam en één landelijke uitstraling met behoud van eigen regionale identiteit
• het profiteren van centrale faciliteiten zoals sorteercentra en ICT systeem
Het landelijke netwerk is ontstaan door het samensmelten van een groot aantal bestaande lokale postnetwerken
in Nederland. Hierin participeren een groot aantal sociale werkvoorzieningbedrijven. Veel van deze SW-bedrijven
bezorgen al meerdere jaren met succes post in hun regio voor bijvoorbeeld bedrijven, gemeentelijke instellingen en
andere organisaties. De unieke samenwerking stelt ons in staat om een volledig pakket van postdiensten aan te
bieden.
Businesspost bezorgt de volgende soorten post:
• Businesspost partijen: (postzendingen van minstens 50 stuks die in vorm en gewicht gelijk zijn)
• Businesspost gemengd: (postzendingen die niet gelijk zijn in vorm en gewicht, op basis van het totaalgewicht en het
aantal stuks geldt één gemiddeld tarief)
• Ongeadresseerde zendingen (FolderPack)
• Internationale zendingen

Figuur 2
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1.3 Hameland en Hameland Post
Achtergrond

De visie van Hameland bestaat uit drie kernwaarden:
Mensgericht (eigen mensen)
Klantgericht
Resultaatgericht
Hameland voorziet inwoners uit de regio Oost Achterhoek met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt van aangepast
werk en/of hulp biedt bij het verkrijgen van betaald werk.
Het gaat bij Hameland juist om wat men nog wél kan. De mensgerichtheid van Hameland om te komen tot een optimale
inzet van de mogelijkheden van de werknemers, maakt persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Uiteindelijk misschien wel
met een uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt buiten Hameland.
Hameland geeft uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening voor een zestal gemeenten: Winterswijk, Aalten/
Dinxperlo, Oost Gelre, Berkelland, Hof van Twente en Haaksbergen, waar 2000 mensen werken. Ook verwerft ze
werkloze 40-plussers, die om Verschillende redenen werkloos zijn geworden om ze weer aan het werk te krijgen.
Om een arbeidsontwikkelorganisatie te kunnen worden is de organisatiestructuur van Hameland in 2003 gewijzigd in
een divisiestructuur met drie divisies: Divisie Arbeidsintegratie, Divisie Dienstverlening en een Divisie Industrie.

Hameland Post

Hameland Post valt onder de Divisie Dienstverlening van Hameland. In 2005 is het tweede postcongres geweest
om Sociale Werkvoorzieningbedrijven (SW-bedrijven) ervan te overtuigen van het belang en de voordelen van
samenwerking onder één naam en een landelijke organisatie. Op deze manier is de concurrentie tegen TNT (TPG Post)
makkelijker in de geliberaliseerde postmarkt.
Hameland Post gaat net zoals andere SW-bedrijven onder de landelijke organisatie Businesspost werken. Hierdoor
is de huisstijl van Hameland Post aangepast aan de huisstijl van Businesspost wat betreft de keuze van kleuren. De
overheersende kleur van Businesspost is helder geel. Dit komt ook duidelijk terug in de Hameland Post uitstraling wat
betreft de werkkleding, bestelauto’s, fietsen en straks de brievenbussen.
Hameland Post is een bedrijf dat postservice biedt aan bedrijven in de zes eerder genoemde gemeentes. Momenteel
zijn er ongeveer 160 bedrijven die post bestellen bij Hameland Post. Het streven is om de komende 2 à 3 jaar te
groeien naar ongeveer 250 klanten in de regio.
Post wordt bij de klant dagelijks opgehaald. Dit brengt kosten met zich mee voor de klant, namelijk €4,- per dag. Voor
een klein bedrijf zijn deze kosten relatief aan de hoge kant. Daarom zal een brievenbus een goede oplossing zijn voor
deze klanten en voor Hameland. Er zijn momenteel ongeveer 80 bedrijven die hiervan direct zouden kunnen profiteren.
Hameland Post levert zowel brievenpost (zwaarder dan 50 gram) alsook pakketpost. Brievenpost bestaat uit losse post,
direct mail, bulkmail en gebundeld mail. Pakketten worden altijd bij de klant opgehaald. De brievenbus zal voornamelijk
oplossing bieden voor de overige soort post.[2][3]
Door de koppeling met het landelijke Businesspost is het ook mogelijk via het netwerk van Businesspost ook landelijk
te bezorgen. Post wat door Hameland Post wordt gecollecteerd maar buiten de regio van Hameland moet worden
bezorgd, kan worden aangeboden aan een sorteercentrum van Businesspost om de bestelling verder te bezorgen.

Figuur 3



Hameland medewerkers die de post collecteren en transporteren hebben in principe geen beperkingen die de interactie
met een brievenbus zouden kunnen belemmeren. Immers moet dezelfde medewerker die de post collecteert de
postbus van Hameland Post kunnen besturen en de post ermee transporteren. [3]

Regio Hameland [8]
Delden

Markelo

De kleuren en huisstijl van Hameland Post zullen naar mate de samenwerking vordert met Businesspost steeds meer
ondergeschikt worden aan de huisstijl van Businesspost. Dit is een belangrijk punt om mee te nemen in het ontwerp.

Goor

Huisstijl Hameland en Hameland Post
Onderdeel van de totale huisstijl is het logo. Het logo van Hameland bestaat uit het woordmerk ‘hameland’ en het
beeldmerk het vignet waarin de letter ‘h’ is verwerkt. [4]
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1.4 Gebruikers en gebruiksomgeving
Gebruikers
Primaire gebruikers
Gebruikers die vaak interactie hebben met het
product:
• Personeel van het klantbedrijf dat post
bestelt
• Personeel van het postbedrijf die de post
collecteren
• Personeel van het postbedrijf die het
product onderhouden
Secundaire gebruikers
• Directie van het klantbedrijf
• Personeel van het productiebedrijf
• Personeel die het bedrijfsterrein
onderhoudt
• Beveiligingspersoneel van het
bedrijfsterrein
• Personeel die het product eventueel
afdanken
De doelgroep is voor deze opdracht
gedefinieerd als:
Mannen tussen 18-60 jaar oud, laag tot
gemiddeld opgeleid, zonder lichamelijke of
geestelijke beperkingen.
Vrouwen tussen 18-60 jaar oud, gemiddeld
opgeleid, zonder lichamelijk of geestelijke
beperkingen.
Bepaling van de hoogte van de opening voor
het inwerpen van post:
Leeftijd: 20-60 jaar
Maat: schouderhoogte
Populatie: man
Gemiddelde: 1494 mm
Standaard deviatie: 76
P5 = 1369 mm
P95= 1619 mm

Leeftijd: 20-60 jaar
Maat: schouderhoogte
Populatie: vrouw
Gemiddelde: 1365 mm
Standaard deviatie: 61
P5 = 1265 mm
P95= 1465 mm
Bepaling van de hoogte van de
collectieopening:
Leeftijd: 20-60 jaar
Maat: vuist hoogte
Populatie: man
Gemiddelde: 817 mm
Standaard deviatie: 47
P5 = 740 mm
P95= 894 mm
Leeftijd: 20-60 jaar
Maat: vuist hoogte
Populatie: vrouw
Gemiddelde: 755 mm
Standaard deviatie: 41
P5 = 688 mm
P95= 822 mm
Conclusie
Een geschikte hoogte van de inwerpopening
voor zowel mannen als vrouwen mag niet
hoger zijn dan: 1365 mm aangezien dat het
inwerpen van post door een vrouw verricht
kan worden, is de gemiddelde waarde van de
P50 vrouw hiervan genomen. Een geschikte
hoogte voor het collecteren van post mag niet
lager zijn dan: 817 mm. Dit is de gemiddelde
vuisthoogte van een man aangezien het
collecteren van de post meestal door een man
wordt verricht. Hierbij hoeft de gebruiker niet te
bukken.
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Gebruiksomgeving

De gebruiksomgeving van het product is met
namen bedrijfterreinen, dorpscentra, en terreinen
van andere zakelijke instellingen. Uit een korte
analyse en observatie blijkt dat deze omgeving
vaak neutrale, koude kleuren heeft die zakelijk,
professioneel en afstandelijk over komen. De
volgende kleuren komen het meest voor:
Wit, licht blauw, beige, bruin. Soms met accenten
van warme kleuren.
De gebruikte materialen zijn meestal: steen, glas,
metaal, beton en hout.
Zakelijke gebouwen hebben meestal de uitstraling
van deze materialen met of zonder toevoeging van
extra kleuraccenten.
Conclusie
Het is nodig om wat kleur betreft de aandacht te
trekken naar de brievenbus. Dit kan door gebruik
te maken van warme kleuren die tegengesteld zijn
aan de kleuren van de omgeving. Tegelijkertijd
is het nodig dat de kleuren nog steeds in de
omgeving passen, aantrekkelijk zijn voor de kijker,
en niet storend of overdreven zijn in het totale
beeld.
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1.5 De Markt en de Concurrenten
Geadresseerde post
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De verschuivingen op de Nederlandse postmarkt waren in 2004 klein. TNT behield op de meeste segmenten haar
dominante positie. Voor post van consumenten naar consumenten had TNT een marktaandeel van 100 procent.
Hieronder vallen - naast kleine pakketten en brieven zwaarder dan 100 gram - met name brieven van minder dan 100
gram, waarop TNT het alleenrecht heeft. Brieven - ongeacht het gewicht - zijn goed voor ongeveer een derde van de
omzet op de totale postmarkt.

Totaal

De concurrenten en Businesspost
Naast TNT (TPG Post), Sandd (Sort and Deliver), Selekt Mail Nederland (onder Deutsche Post World Net en Koninklijke
Wegener), zijn er de nieuwkomers MailMerge (Deutsche Post) en Businesspost.

Figuur 6 Bron: Jaarveslag TPG Post 2003

Toegangsmogelijkheden verruimd
In de notitie Post zijn onder meer de hoofdlijnen geschetst op het gebied van toegang en tarieven in een volledig
geliberaliseerde postmarkt in 2007. Toegang betekent in de postmarkt dat TNT (TPG) zijn diensten toegankelijk
moet maken voor concurrenten tegen een redelijk tarief. Op dit moment is er geen verplichting voor TNT om toegang
te geven tot zijn (distributie)netwerk. In de praktijk biedt TNT aanbieders van grote partijen post (zoals banken) de
mogelijkheid om post tegen een gereduceerd tarief aan te leveren bij één van de zes regionale sorteercentra. De
hoogte van de reductie wordt bepaald door de kosten die TNT daardoor niet hoeft te maken (vermeden kosten), zoals
het transport van de brievenbus naar een sorteercentrum. Deze regeling geldt voor bulkzendingen van brieven. In de
notitie Post is voorgesteld dat TNT vanaf 2007 toegang moet verlenen tot het bezorgnetwerk tegen non-discriminatoire
en transparante tarieven en voorwaarden.

35%
35%

Volgens de Europese richtlijnen zijn landen van de Europese Unie verplicht hun markten in stappen te liberaliseren.
Zo is in Europa in 2002 het wettelijke brievenmonopolie verlaagd van 350 gram naar 100 gram, en wordt dit per 1
januari 2006 verder verlaagd tot 50 gram. Nederland heeft in 2000 reeds het monopolie van 350 gram naar 100 gram
verlaagd. Nederland volgt de richtlijn bij de verlaging naar 50 gram per 1 januari 2006. De huidige Europese postrichtlijn
vervalt per 1 januari 2009. Voor het einde van 2006 komt de Europese Commissie met een voorstel voor een nieuwe
richtlijn. De minister van Economische Zaken heeft aangekondigd vooruit te willen lopen op een volledige Europese
liberalisering in 2007 en de Nederlandse postmarkt volledig open te stellen. Argument hiervoor is dat Nederland
economisch gebaat is bij een snellere openstelling van de markt, zolang Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dit volgen.
Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vormen namelijk het grootste deel van de Europese postmarkt en ook
komen de grote Europese spelers vooral uit deze landen.

TNT (TPG)
Deutsche Post

Veranderingen in de postmarkt
De postmarkt is volgens de Postwet ingedeeld naar diensten die exclusief voorbehouden zijn aan de concessiehouder
en overige diensten die zijn opgedragen aan de concessiehouder. Deze diensten vallen samen onder de opgedragen
dienstverlening. Op de opgedragen dienstverlening is de eis van Universele Dienstverlening (UD) van toepassing. Deze
is bedoeld om een minimum niveau van diensten met een specifiek kwaliteitsniveau voor gebruikers te garanderen door
de levering hiervan door TNT (TPG) verplicht te stellen.

Figuur 5 Bron: Visie op de Markt OPTA 2003

Marktontwikkeling: liberalisering postmarkt, minder post, meer concurrentie
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MailMerge

Select Mail Nederland

Sandd

TPG Post (TNT)

Lage kosten en beter kwaliteit

Groter marktaandeel 20%

Groter marktaandeel Nederland 20%-25%

Buitenlandse markten en reorganisatie

Focus

-15-35%

-20%

-10-20%

100%

Tarieven

Op keuze van de klant

Wo en vr ochtend in de postbus

Mat/mwo of dot/mza

Dinsdag en vrijdag

6 dagen per week

Bezorging

Met de keuze voor twee bezorgdagen of twee tijdvakken nemen de postbedrijven een bepaalde positionering in.
Niet iedere klant heeft behoefte aan de mogelijkheid dat er iedere dag wordt bezorgd. Daar staat een scherp tarief
tegenover. Het aantal bezorgdagen van de nieuwe postbedrijven zal niet erg snel worden uitgebreid, zo verwacht men.
Er is in dat geval een groter bezorgcorps nodig en dat kost simpelweg meer geld. De kostenstructuur van elk postbedrijf
bestaat voor een substantieel deel uit bezorging. Juist dat prijsvoordeel kan voor veel klanten een belangrijk motief zijn
om voor de diensten van een bepaald postbedrijf te kiezen.

-10%

Meer partijen, betekent verschillen in prijs/kwaliteitverhoudingen. TPG Post mag weliswaar duurder zijn dan de
nieuwkomers, het grootste postbedrijf bezorgt wel dagelijks post, zes dagen in de week. Klanten kunnen exact bepalen
op welke dag zij hun post bezorgd willen hebben. Dit kan van groot belang zijn als klanten bijvoorbeeld voor de respons
op hun mailing een call center moeten bemannen. Sandd kent twee bezorgdagen per week, dinsdag en vrijdag. Bij
Selekt Mail Nederland kiest de klant uit twee tijdvakken, maandag tot en met woensdag of donderdag tot en met
zaterdag. MailMerge bezorgt op woensdag en vrijdagochtend in de postbus. Bij Businesspost beslist de klant wanneer
bezorgd wordt. Het bedrijf combineert immers eigen netwerk en de toegang tot het TPG-netwerk.

Lage kosten en beter kwaliteit

Meer concurrentie
Nu al hebben de nieuwkomers zonder meer voor een prijsdruk gezorgd. De tarieven bij Sandd zijn naar eigen zeggen
10 tot 20 procent lager dan bij TPG Post. Selekt Mail Nederland claimt tot 20 procent goedkoper te zijn. De kortingen
bij MailMerge variëren tussen de 15 en 35 procent en bij Businesspost 13 tot 30 procent. De prijzen zijn evenwel
afhankelijk van oplage, frequentie en soort poststuk. De hoogste kortingen gaan natuurlijk naar de hoogste oplagen.
Om de kortingen interessant genoeg te houden moet wel een ondergrens worden gehanteerd.

Businesspost

Minder post
Mensen gaan steeds meer via het internet communiceren. Gevolg is dat consumenten steeds minder post versturen.
Ook zakelijke post, die 95% van de verstuurde post in Nederland uitmaakt, daalt. Banken sturen minder afschriften en
consumenten krijgen steeds vaker hun documenten via elektronische middelen. Deze daling wordt deels veroorzaakt
door elektronische media en kostenbesparingsmaatregelen bij klanten, deels door concurrentie en een afgenomen
vraag naar direct mail als gevolg van de trage economie. Deze trend is ook in andere Europese landen waarneembaar.
De verwachting is dat de vraag naar deze diensten weer zal aantrekken als de economie zich herstelt. De
eerstkomende jaren wordt een verdere afname van de hoeveelheid geadresseerde post verwacht door het toenemende
gebruik van e-mail, de verzending van elektronische rekeningen, de verminderde frequentie van bankafschriften,
concurrentie en andere factoren.

Figuur 7

Bij bezorging van post tussen consumenten en bedrijven vindt concurrentie plaats op de markt voor pakketten; het
marktaandeel van TNT ligt daar nog rond 50 procent. In 2001 heeft TNT de contracten van Media Expresse met
Sanoma overgenomen waardoor TNT een sterke positie veroverde op de markt van tijdschriften en periodieken. Op de
markt voor ongeadresseerd drukwerk (folders) en dagbladen is TNT een relatief kleine speler.
Bij bezorging van post tussen bedrijven is sprake van concurrentie op de markt voor pakketten. Pakketten tussen
bedrijven zijn goed voor een aandeel van bijna 20 procent van de totale omzet in de postmarkt.
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1.6 Case Study | De Nederlandse Brievenbus
Dit onderzoek is uitgevoerd met het doel bestaande en succesvolle ontwerpen van brievenbussen op de Nederlandse
markt te analyseren. De analyse-uitkomsten zullen van belang zijn voor het ontwerp van de nieuwe brievenbus. Een
bezoek aan de bibliotheek van Museum voor Communicatie in Den Haag (vroeger Post Museum) is erg nuttig geweest
voor het vinden van relevante literatuur. Voor een korte rapportage van het bezoek, zie de bijlagen.
Geschiedenis van het Nederlandse postbedrijf TNT Post
1799 - Staatsbedrijf der Posterijen Telegrafie en Telefonie
TPG Post is ontstaan op 15 januari 1799, wanneer de posterijen naar Frans voorbeeld omgevormd worden tot een nationale onderneming. Politici uit
die tijd waren van mening dat slechts de staat over alle middelen beschikte die nodig waren voor een goede inrichting van ‘de openbare vervoering
van brieven’. Voor 1799 werden ook brieven verzameld, vervoerd en gedistribueerd, onder andere door de eerste georganiseerde postservice in dit
gebied: de Romeinse cursus publicus. In de Franse tijd (1795 -1815) profiteerde het Hollandse postsysteem van de kennis en kunde van de goed
ontwikkelde Franse posterijen. In 1928 werd de officiële naam: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT).
1807 - De postwet
In 1807 werden de posterijen ondergebracht bij het departement van Financiën. De eerste Postwet regelde het staatsmonopolie op het verzamelen,
vervoeren en uitreiken van brieven. Bovendien golden in het hele land nu dezelfde tarieven, gebaseerd op gewicht en afstand. Doordat de postdienst
een flinke bijdrage moest leveren aan de schatkist, kreeg het meer het karakter van een belastinginstituut dan van een verkeersdienst voor iedereen.
Maar langzaam veranderde de houding van de overheid. Zo bleek uit de Postwet van 1850 dat het algemene belang van het postwezen voorop
stond. Het postmonopolie werd gedefinieerd en de tarievenstructuur vereenvoudigd.
1852 - De eerste postzegel
Op 1 januari 1852 deed de postzegel zijn intrede in Nederland, tot 1877 was het gebruik ervan echter nog vrijwillig. In 1906 gaf Post voor de eerste
maal een postzegel uit met een ‘bijzonder, filantropisch doel’. De verkoopprijs was het dubbele van de frankeerwaarde en de toeslag kwam ten goede
aan de Amsterdamsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose.
1977 - Introductie van de postcode
De introductie door PTT in 1977 van de postcode maakte het mogelijk zowel op plaatsnaam als op wijk automatisch te gaan sorteren. Tegenwoordig
zijn de sorteermachines zo geavanceerd, dat ook op huisnummer gesorteerd wordt.
1989 – Verzelfstandiging
Op 1 januari 1989 is het Staatsbedrijf der PTT omgezet in de NV Koninklijke PTT Nederland (KPN), met als belangrijkste werkmaatschappijen TPG
Post BV en PTT Telecom BV. Aan KPN werd bij wet een tweetal exclusieve concessies verleend. Een daarvan betrof de post. De concessie legde
haar de verplichting op brieven en andere geadresseerde zendingen met een maximaal gewicht van tien kilogram in het binnenland en van en naar
het buitenland te vervoeren. TPG Post BV diende zich wel aan de richtlijnen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat te houden. Daartegenover
stond het alleenrecht voor het vervoer van brieven tot en met honderd gram, het recht om brievenbussen langs de openbare weg te plaatsen en
postzegels met de afbeelding van de Koning(in) en/of vermelding ‘Nederland’ uit te geven.
1996 - Splitsing post en telecom
In december 1996 nam Koninklijke PTT Nederland (KPN) het Australische bedrijf ‘Thomas Nationwide Transport’ (TNT) over en voegde dit toe aan
haar werkmaatschappij PTT Post. In juni 1998 werden PTT Post en PTT Telecom gesplitst. Samen met TNT werd PTT Post onderdeel van TNT Post
Groep (TPG). PTT Telecom ging zelfstandig verder en werd Koninklijke KPN NV.
2002 - PTT Post wordt TPG Post
Op 1 mei 2002 veranderde PTT Post haar naam in TPG Post. Met name vanwege de internationale ambities was er behoefte aan een naam
waarmee de organisatie zich op buitenlandse markten goed kon positioneren.[c]

15

16

Hieronder zijn de verschillende modellen van de Nederlandse brievenbussen op een tijdlijn gezet. De bijbehorende
kenmerken zijn hierna afzonderlijk beschreven voor ieder brievenbus.
In Nederland kwamen de brievenbussen voor het eerst ter sprake in een cirkulaire van de afdeling Posterijen gedagtekend 24 aug. 1850. Er zouden
gegoten ijzeren brievenbussen komen zodat mensen die ver van het postkantoor woonden niet meer zulke grote afstanden hoefden af te leggen.
..Die eerste brievenbussen kwamen wat model en afmetingen betreft, overeen met de grote standaardbussen die tot halverwege deze eeuw nog
gebruikt werden. Ze hadden toen echter een hardstenen voetstuk, slechts één gleuf en geen buslichtingnummer. De nummers werden evenals losse
urenborden in 1857 ingevoerd, terwijl in 1869 besloten werd een tweede gleuf voor drukwerk bij te maken. De kleur van de bussen was bronsgroen
en na een proef met inspraak over de kleur werden ze vanaf 1905 grijs. Omstreeks 1914 kregen ze een rode kleur.[5]

De verschillende ontwerpen van de Nederlandse brievenbussen zijn hierna kort beschreven: [5][6][7]
1850 De standaardbrievenbus
1870-1906 De prins van Oranje (de oudste gietijzeren hangbrievenbus)
1906 Nieuwe type hangbrievenbus
1914 De standaard brievenbus in rood
1921 De tram brievenbus
1929 De Holland-bus
1936 De Grote en de kleine Verblifa
1951 De grote en de kleine Koo
1960 De tweeling brievenbus
1969 De Süd-Böhl (Duits)
1981 Nieuwe ontwerp de tweeling brievenbus
1987 De platteland brievenbus
2002 Nieuwe ontwerp de tweeling
2006 TNT Oranje brievenbus

1950 De standaard
brievenbus
1950
De standaard
Aflevering:
67 st.
1950 De standaard
brievenbus
Kleur:
groen
brievenbus
Aflevering: 67 st.
Materiaal:
gietijzer
Aflevering:
67 st.
Kleur:
groen
Gewicht:
350
Kg
Kleur:
groen
Materiaal:
gietijzer
Materiaal:350
gietijzer
Gewicht:
Kg
Gewicht: 350 Kg

1914 De standaard
brievenbus
1914
De standaard
Kleur:
rood
1914 De
standaard
brievenbus
Materiaal:
brievenbus
Kleur:
roodgietijzer
Kleur: roodgietijzer
Materiaal:
Materiaal: gietijzer
1850
1850
1850

1921 De tram
brievenbus
1921
De tram
Kleur:De
rood
1921
tram
brievenbus
Materiaal:
brievenbus
Kleur:
roodblik
66x36,5x21
cm hbd
Kleur: roodblik
Materiaal:
Materiaal: blik
66x36,5x21
cm hbd
66x36,5x21 cm hbd

1929 De Holland-bus
Aflevering:
200 st.
1929
De Holland-bus
Kleur:
1929 rood
De Holland-bus
Aflevering:
200 st.
Materiaal:
Aflevering:
200 st.
Kleur:
roodgietijzer
Prijs:
300,gulden
Kleur: roodgietijzer
Materiaal:
Materiaal:
Prijs:
300,-gietijzer
gulden
Prijs: 300,- gulden

1936 De Verblifa
De grote
Verblifa
1936
De
Verblifa
Kleur:
rood
met witte
1936
De
Verblifa
De
grote
Verblifa
randen
De grote
Verblifa
Kleur:
rood
met witte
Materiaal:
Kleur: roodplaatijzer
met witte
randen
(carrosserieplaat)
randen
Materiaal:
plaatijzer
Gewicht:
Kg
Materiaal:18
plaatijzer
(carrosserieplaat)
Capaciteit:
(carrosserieplaat)
Gewicht:
1845
Kgliter
72x40x30
cm
hbd
Gewicht: 18
Kg
Capaciteit:
45
liter
Capaciteit:cm
45 hbd
liter
72x40x30
De
kleine Verblifa
72x40x30
cm hbd
Capaciteit:
19 liter
De
kleine Verblifa
De kleine Verblifa
Capaciteit:
19 liter
Capaciteit: 19 liter

1951 De Koo
De grote
1951
De Koo
Koo
Kleur:
rood
1951
De
Koo
De
grote
Koo
Materiaal:
Aluminium
De grote
Koo
Kleur:
rood
Capaciteit:
44 liter
Kleur: roodAluminium
Materiaal:
Materiaal: Aluminium
Capaciteit:
44 liter
De
kleine Koo
Capaciteit:
44 liter
Kleur:
roodKoo
De
kleine
Materiaal:
gietijzer
De kleine
Kleur:
roodKoo
Capaciteit:
16 liter
Kleur: roodgietijzer
Materiaal:
43x36x29,9
cmliter
hbd
Materiaal: gietijzer
Capaciteit:
16
Capaciteit: 16
43x36x29,9
cmliter
hbd
43x36x29,9 cm hbd

1960 De tweeling
brievenbus
1960
De tweeling
Aflevering:
1500 st.
1960
De tweeling
brievenbus
Kleur:
rood 1500
en grijs
brievenbus
Aflevering:
st.
Materiaal:
Aflevering:
1500
st.
Kleur:
roodpolyester
en grijs
Capaciteit:
85
Kleur: roodpolyester
en liter
grijs(1/3
Materiaal:
stad,
2/3 overig)
Materiaal:
polyester
Capaciteit:
85 liter (1/3
54x80x34
cm
Capaciteit:
85 hbd
liter (1/3
stad,
2/3 overig)
Prijs:
510,gulden
stad, 2/3
overig)
54x80x34
cm
hbd p.st.
54x80x34
hbd p.st.
Prijs:
510,-cm
gulden
Prijs: 510,- gulden p.st.

1969 De Süd-Böhl
Aflevering:
900 st.
1969
De Süd-Böhl
Kleur: rood
1969
De Süd-Böhl
Aflevering:
900 st.
Materiaal:
Aflevering:
900 st.
Kleur:
roodpolyester
Capaciteit:
60 liter
Kleur: roodpolyester
Materiaal:
48,5x52x28
cmliter
hbd
Materiaal: polyester
Capaciteit:
60
Gewicht:
1160
Kgliter
Capaciteit:
48,5x52x28
cm
hbd
48,5x52x28
Gewicht:
11 cm
Kg hbd
Gewicht: 11 Kg
1987Platteland
Kleur: rood
1987Platteland
Materiaal:
1987Platteland
Kleur:
roodpolyester
Capaciteit:
40 liter
Kleur:
roodpolyester
Materiaal:
55x38x35/20
Materiaal: polyester
Capaciteit:
40cm
literhbd

1914

1921

1929

1936

1951

Capaciteit: 40cm
literhbd
55x38x35/20
55x38x35/20 cm hbd
1969
1960

1914
1914

1921
1921

1929
1929

1936
1936

1951
1951

1960
1960

1969
1969

1981 De tweeling brievenbus
Kleur:De
rood
1981
tweeling brievenbus
Capaciteit:
85 liter brievenbus
1981
De
tweeling
Kleur:
rood
Prijs:
Kleur:1800,rood 85gulden
Capaciteit:
liter p.st.
Materiaal:
polycarbonaat
Capaciteit:
85
liter p.st.
Prijs:
1800,gulden
Capaciteit:
85
liter p.st.
Prijs: 1800,gulden
Materiaal:
polycarbonaat
54x80x34
Materiaal: cm
polycarbonaat
Capaciteit:
85 hbd
liter
Capaciteit:cm
85 hbd
liter
54x80x34
54x80x34 cm hbd
De nieuwe brievenbus
Kleur:
rood 2002
De
nieuwe
brievenbus
Kleur:
oranje
2006
De nieuwe
brievenbus
Kleur:
rood
2002
Capaciteit:
liter
rood 127?
2002
Kleur:
oranje
2006
Kleur: oranje
2006
Capaciteit:
127?
liter
Capaciteit: 127? liter
1981

1987 ‘02 ‘06

1981
1981

1987 ‘02 ‘06
1987 ‘02 ‘06
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1.7 Analyse buitenlandse brievenbussen en postbedrijven
Deutsch post[b]
Kleuren: geel en zwart
Vormen: rechthoekig
Logo: zwart en lijkt op het logo
van posterijen van vroeger

La Poste[b]
Kleuren: geel
Vormen: rechthoekig met
afrondingen
Logo: donker blauw
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Australia Post[b]
Kleuren: rood en wit
Vormen: afgerond
Logo: wit en rood

New Zealand post[b]
Kleuren: rood en wit
Vormen: afrondingen
Logo: enveloppe
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Engelse Royal Mail[b]
Kleuren: rood
Vormen: rond
Logo: kroon met typografie, kleur geel

21

1.8 Normanalyse
De normanalyse is nuttig voor het bepalen van de wettelijke verplichte afmetingen en voorwaarden betreft de plaatsing
van de huidige brievenbus. De nieuwe bedrijven brievenbus zal waarschijnlijk afwijken van deze norm, omdat de
aangeboden post anders is dan deze van particulieren. Het gaat bij de bedrijven brievenbus om mailings en gebundelde
post, en in mindere mate om enkele stuks brieven. De wettelijke voorschriften zijn uitgebreid in Bijlage 1 te lezen.
Hiernaast is een deel van Artikel 2 opgenomen van de Postwet dat over de afmetingen van de huidige brievenbus van
TNT gaat.
De normanalyse is beknopt uitgevoerd. Hameland heeft aangegeven de brievenbus niet aan de openbare weg te willen
plaatsen maar op eigenterrein van bedrijven. Hierdoor worden ook een aantal wettelijke normen omzeild wat betreft het
monopoly van de houder van concessie voor het plaatsen van een brievnbus aan de openbare weg.
Verder zijn een aantal wettelijke stukken gezocht die relevante informatie kunnen verschaffen over de veranderingen
in de postmarkt en de problemen die daardoor kunnen ontstaan. OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie
Autoriteit) heeft een aanvullende uitvoeringstoets opgesteld naar aanleiding van wijzigingen in de concept- Postwet van
het ministerie van Economische Zaken. De reactie van het ministerie van Economische Zaken op de standpunten van
OPTA zijn gepubliceerd [9]. Een reactie op het artikel betreft retourzendingen is hiernaast beknopt opgenomen.
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Artikel 2
2 De brievengleuf dient horizontaal in een vertikaal
vlak of in het bovenvlak van de brievenbus te zijn
aangebracht en dient zich bij voorkeur te bevinden
1,1 meter boven het niveau, waarop de brievenbus
wordt bediend, maar in geen geval lager dan 0,6
meter dan wel hoger dan 1,8 meter.
3 De afmetingen van de vrije inwerpopening dienen
in de lengte ten minste 265 mm te bedragen en in
de breedte 32 mm.
5 Indien zich achter de inwerpgleuf een ruimte
bevindt, bestemd voor de bewaring van
postzendingen, dan dient de inwendige bruikbare
breedte ten minste 270 mm te bedragen en de
twee andere inwendige bruikbare afmetingen ten
minste 150 en 380 mm.
Artikel 10 Retourneren van post
Indien poststukken die zijn aangeboden aan
het ene postvervoerbedrijf terecht komen in de
poststroom van een ander postvervoerbedrijf doen
zich in beginsel twee mogelijkheden voor:
• Het postvervoerbedrijf geeft het poststuk aan
het andere postvervoerbedrijf;
• Het postvervoerbedrijf bezorgt het poststuk op
het adres van de afzender.

2 Programma van Eisen, Specificaties en Functies
2.1 Belangrijkste 5 eisen
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkoop te produceren
Herkenbaar als Hameland product voor Businesspost service
Veiligheid garanderen van de post
Aantrekkelijke vorm voor de klanten
Vereist minimale handelingen bij het inwerpen en collecteren van post

2.2 Eisen, specificaties en wensen
1.
Productie
1.1. Goedkoop te produceren
Er is nog geen specifieke budget voor dit project, maar de kosten moeten zo aantrekkelijk mogelijk zijn ten opzichte van
de voordelen en ook vergelijkbaar zijn met de kosten van eerder op de markt aanwezige brievenbussen (TNT Post). De
kosten uit de TNT Post case analyse zijn worden geschat op minstens€1500,- per stuk
1.2. Bij voorkeur Hameland productie tenzij elders goedkoper of makkelijker is
Hameland kan RVS goed produceren en behandelen met poedercoating. Plaatbewerkingen en verspanen zijn
makkelijk te realiseren en ook kleine baklieten onderdelen. Kunststof en bewerkingen als dieptrekken kunnen eventueel
uitbesteed worden
2.
Vormgeving
2.1. Aantrekkelijke vorm voor de klanten
Het product moet wat uitstraling betreft in de gebruiksomgeving passen, zakelijkheid en betrouwbaarheid uitstralen. De
uitkomsten van de gebruiksomgeving analyse zijn hiervoor van toepassing.
2.2. Herkenbaar als Hameland product voor Businesspost service
Het product moet de volgende elementen bevatten:
• Hameland logo (PMS Rood 201, PMS Grijs 403)
• Businesspost logo
• Businesspost kleuren: (Pantone Yellow 012c, Pantone Rood 485c, Zwart)
Het logo en de kleuren van Businesspost moeten overheersend aanwezig zijn op het product dan het logo van
Hameland
2.3. Voldoet aan de eisen en normen van straatmeubilair
De uitkomsten van de gebruiksomgeving- en normenanalyse zijn hier van toepassing
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3. Gebruik
3.1. De brievenbus kent bij gebruik de volgende processen:
Proces 1: toegang tot opening brievenbus > poststukken inwerpen > brievenbus sluiten
Proces 2: toegang tot de brievenbus > post collecteren > brievenbus sluiten
3.2. Vereist minimale handelingen bij het ingooien van post
Maximaal 3 handelingen en het gebruik van maximaal 2 handen bij proces 1 en 2
Wens: 1 of 2 handelingen en maximaal 1 hand gebruiken bij proces 1 en 2
3.3. Het product moet veilig in gebruik zijn voor de gebruikers en omgeving
Het product moet gebruiks- en omgevingsvriendelijke materialen, vormen en kleuren bevatten, bijvoorbeeld geen
scherpe vormen die schade aan de gebruiker of de omgeving kunnen veroorzaken, etc.
3.4. Het product moet de veiligheid van post garanderen
3.4.1. Het product moet beveiligd zijn tegen onbevoegd toegang en tegelijkertijd makkelijk toegang bieden voor
bevoegden tijdens de processen 1 en 2.
3.4.2. De poststukken moeten beveiligd zijn vanaf het moment van interactie met het product tegen:
• Diefstal
• Water en vochtschade
• Brandschade
• Het schenden van de privacy of vertrouwelijkheid van de klanten waarvan de poststukken afkomstig zijn
3.5. Het product moet tegen de volgende vormen van straatvandalisme bestendig zijn:
• Diefstal van het product
• Schade aan de vorm door toepassen van geweld
• Schade aan het slotsysteem door toepassen van geweld
• Het inwerpen van voorwerpen anders dan poststukken
Wens:
• Het uitnodigen tot beschilderen met verf
• Het uitnodigen tot beplakken met reclamemateriaal
3.6. Het product moet bestand zijn tegen weersomstandigheden
Het materiaal van het product moet voor buitengebruik bewerkt zijn met een geschikte coatinglaag
3.7. Het product moet duidelijk in functie en gebruik zijn
De gebruiker moet meteen kunnen zien waar de opening bestemd voor poststukken zich bevindt voor het uitvoeren van
proces 1. De gebruiker moet meteen kunnen zien hoe het product geopend kan worden voor het uitvoeren van proces 2
Wens: het product van informatie voorzien over tijdstip van legen, bestemd voor de klant
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3.8. Ergonomisch in gebruik voor de doelgroep
3.8.1. De hoogte van het product moet aangenaam zijn voor de doelgroep tijdens de interactie met het
product. Uit de doelgroep analyse blijkt dat de inwerpopening maximaal 1365 mm moet zijn en de
collectieopening niet lager dan 817 mm mag zijn.
3.8.2. Het product moet een gewicht van maximaal 25 kg aan post kunnen steunen i.v.m. het in één keer legen
door een medewerker (ARBO richtlijnen)
3.9. Het product moet voldoende opslagcapaciteit bieden
De opslagcapaciteit moet voldoende zijn voor dagelijkse bestellingen van 3 Middel/klein bedrijven (MKB) in de
omgeving waar het product is geplaatst.
3.10. Het product moet mogelijkheid bieden om gebundelde post in het product te verzamelen
De opening van het product moet minimaal de volgende afmetingen hebben, uitgaan van de grootste postbundel (50
stuks gebundelde akte-enveloppen plus spelingruimte): 25Bx 28H cm met een opslagruimte van minimaal 35Lx 25Bx
50H cm.
Of 35Bx28H cm opening met de opslagruimte van minimaal 35Bx25Lx 50H cm
Een bundel die door de opening past moet ook in het product opgeslagen kunnen worden als ‘pakket’
Wens: het product moet één opening hebben voor het verzamelen van post in verband met gemakkelijker factureren
van bestellingen van verschillende klantbedrijven door Hameland Post.
3.11. Het product moet op een toegankelijke plaats geplaatst worden, niet in tegenstrijd met de wet
Het product mag niet aan de openbare weg geplaatst worden maar op privé terrein
4.
Onderhoud
4.1. Het product vereist minimale onderhoud
Het product mag minimale slijtage vertonen door dagelijks gebruik, maximaal eens in de 2 jaar onderhouden.
4.2. Het product moet een levensduur van 5-7 jaar hebben
4.3. Het product is gemakkelijk af te danken of te vervangen wanneer noodzakelijk
Het product moet minimale inspanning vereisen om eventueel schade aan het oppervlak te verhelpen (bijvoorbeeld
graffiti, krassen of stikkers), of geheel/gedeeltelijk te vervangen

2.3 Functies
Hoofdfuncties product
1. Postafgifte op locatie mogelijk maken
2. Post bewaren
3. Post beveiligen
4. Bijdragen aan de herkenbaarheid van Hameland
5. Bijdragen aan de herkenbaarheid van Businesspost service
Subfuncties
Opening(s)
6. Binnenlaten van poststukken
7. Tegenhouden van vuil en vocht
8. Het legen van het product mogelijk maken
9. Onderhoud toelaten aan de binnenzijde van het product
Slotsysteem
10. Toegang beperken tot de brievenbus
11. Post beveiligen
Bevestigingssysteem
12. Misplaatsing van het product voorkomen
Functies primaire gebruikers
1. Het installeren van het product
2. Het inwerpen van post
3. Het legen van het product
4. Het onderhouden van het product
5. Het afdanken van het product
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3 Ontwerp
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3.1 Brainstorm
Aan het begin van de ontwerpfase is een brainstormsessie gehouden om ideeën te genereren rond een bepaald aspect
van het product. Aanwezig bij de brainstorm-sessie waren vier studenten en een begeleidende docent.
De centrale vraag in deze sessie was geformuleerd rond één van de 5 belangrijkste eisen; veiligheid:
Hoe kun je de post en het product beveiligen?
Hieronder zijn de verschillende ideeën weergegeven. Deze uitkomsten worden verder in de ontwerpfase meegenomen.
De ideeën hieronder hebben meer betrekking op het beveiligen van toegang. De ideeën-groep hiernaast heeft meer
betrekking op het beveiligen van het product en post in het algemeen. De gele post-it’s geven de ideeën weer die
meegenomen zijn in de conceptfase.

Postbus meenemen
en legen
Scheiding afval
en bak (alle 3
producten bij
elkaar)

Slotsysteem met
zeer complexe
sleutel niet te
dupliceren
Sms sturen naar
het slot en naar
centrale

Geheime opening
Meerdere
openingen maken

Vingerafdruk

Per bedrijf een
ander tijdslot
Autosleutel
beveiliging met
bluetooth

Slotsysteem met
Sleutel aan postbus
Schuifbare
openingbak met slot

Mechanische
belemmering tot
inwerpen
Rekenraam om
eerst een bepaalde
code uit te rekenen
Puzzel om een
code te verkrijgen

Stem herkenning
Woord herkenning
Foto maken
van iedereen
die iets ingooit /
gezichtsherkenning

Pasje voor toegang
Code systeem
vergelijkbaar met
kluis
Speciale muntjes
Barcode als
toegangbewijs

Aparte kleur voor
ieder bedrijf
Camerabewaking

Onaantrekkelijk
maken voor
kinderen: niet
ermee spelen
Wisselend tijdslot

Scherpe punten
erop tegen
vandalisme en
plakken

Hek omheen

Meer dan 2 handen
voor nodig
Stroom erop zetten
Nare geur
Bewakinghond
Doorzichtige kant
maken zodat
de inhoud te
controleren is
Leegsysteem
door 2 drukpunten
onderin die
gelijktijdig gedrukt
moeten worden
Met laser een
onzichtbare barrière
maken dat alleen
de postbode
doorheen kan

Door geluid
ontmoedigen om
iets anders dan
post in te gooien
Onherkenbaar
maken voor niet
gebruikers
Hoogte product
alleen voor
volwassenen te
bereiken
Een wegklep zodat
het niet mogelijk is
eerdere post te zien
Saai maken (niet
aantrekkelijk voor
vandalisme)
Container
ondergronds alleen
container kan
eruit, bijvoorbeeld
magnetisch
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3.2 Ideeënfase
Stap 1
Post naar de brievenbus
brengen

Stap 3
Post collecteren/
brievenbus legen

Stap 2
Post in de
brievenbus doen.

Stap 4
Post brengen
naar de auto
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Post inwerpen en bewaren

De verschillende manieren
om post in de brievenbus te
bewaren

De verschillende
manieren om post in de
brievenbus te doen. Deze
methodes kunnen worden
gecombineerd.

Post collecteren

De verschillende manieren
om post uit de brievenbus
te halen. Combinaties
van deze methodes zijn
mogelijk.
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3.3 Concepten
Concept 1 | VIERKANT
Post bestellen: opening aan de
voorkant, boven.
Post collecteren: de onderste helft
van de voorkant wordt geopend
en post valt door eigen gewicht in
collectie zak/bak
De vorm van dit concept is gebaseerd
op de functies: post inwerpen, post
bewaren en post collecteren. Het
laat weinig aan de fantasie van
de gebruiker over. Verschillende
kleuruitvoeringen zijn mogelijk. Het
kunststof materiaal moet ook de
uitstraling hebben van hoogwaardige
kunststof of een metalen uitstraling.
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Concept 2 | GO
Post bestellen: opening aan de bovenkant.
Post collecteren: opening aan de onderkant. De post
valt door eigen gewicht in collectie zak/bak
De vorm van dit concept is gebaseerd op de snelheid
waarmee de functies post inwerpen en post collecteren
uitgevoerd worden. De functies van de verschillende
onderdelen zijn erg benadrukt en laten weinig ruimte
over voor speculaties. Het kunststof materiaal moet
een uitstraling hebben van metaal of hoogwaardige
kunststof.
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Concept 3 | Hpost
Post bestellen: opening aan de bovenkant.
Post collecteren: opening aan de onderkant.
De post valt door eigen gewicht in collectie
zak/bak
De vorm van dit concept is sterk geïnspireerd
door het logo van Hamland. Het is erg simpel
geworden door de verschillende functies
in de H van Hameland te verwerken. Het
kunststof materiaal van deze brievenbus moet
een metalen of een hoogwaardige kunststof
uitstraling hebben.
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Concept 4 | Hball
Post bestellen: opening aan
de bovenkant.
Post collecteren: opening
aan de onderkant of
bovenkant. De post valt door
eigen gewicht in collectie
zak/bak
Dit concept is sterk
gebaseerd op het logo van
Businesspost. Door de
vorm rond te maken wordt
deze erg opvallend. Ook de
kleurgebruik versterkt de
associatie met het logo. Het
is mogelijk om verlichting
elementen toe te passen
in dit concept waardoor de
brievenbus ‘s avonds een
extra functie krijgt. Door de
bolvorm is het ook meteen
niet mogelijk om reclame
materiaal en dergelijke te
plakken op het product. Het
materiaal is kunststof en
moet een metalen uitstraling
hebben of een hoogwaardig
kunststof uitstraling. Ook
is het toepassen van
steen/marmer mogelijk
bijvoorbeeld in de voetsteun
van de brievenbus.
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Concept 5 |

Gbox

Post bestellen: opening aan de bovenkant.
Post collecteren: opening aan de onderkant. De post
valt door eigen gewicht in collectie zak/bak

Het bovendeel van de brievenbus
kan naar boven getrokken worden,
na het ontgrendelen van de
slotsysteem. Hierdoor kan post erin
worden geworpen.

1. bovendeel
2. middeldeel
3. onderste deel
De vorm van dit concept is gebaseerd op de functie
en stimuleert interactie met het product door de
verschillende richtingen waarin het product geopend
wordt. Het idee is simpel en lijkt op de luciferdoos
die aan beide kanten open kan gaan. De vorm biedt
genoeg ruimte voor de logo’s van Buisinesspost en
Hameland en extra informatie aan de gebruiker.
Het kunststof materiaal moet een kunststof uitstraling
hebben of een metalen uitstraling.
1

2

3

Het onderste deel van
de brievenbus kan naar
beneden getrokken worden,
na het vergrendelen van de
slotsysteem. door de schijne
bovenkant van dit onderdeel
valt de post uit.

Het bovendeel van de
bievenbus heeft een blad
dat aan de achterkant
door scharnieren aan het
bovendeel is bevestigd. Bij
het naar boventrekken van
het bovendeel gaat deze
blad mee naar boven en
beweegt tegelijk naar voren
op een rail aan de zijkanten
totdat hij stopt tegen een
rand aan de voor-binnenkant
van de middeldeel. Hierdoor
kan de post die eerder in
de brievenbus geplaatst is,
beschermd blijven.

37

Extra concepten | Kunstobject brievenbus
Bij de volgende vormen ligt de
nadruk minder op de functionaliteit
van de vorm. De vormen zijn speels
en organisch, wat een mooi effect
kan toevoegen aan een omgeving
met strakke gebouwen en neutrale
kleuren, wat vaak als afstandelijk
overkomt. De materialen varieren
van steen tot kunststof of metaal.
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3.4 Conceptkeuze
Beoordelingscriteria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkoop te produceren
Herkenbaar als Hameland product voor Businesspost service
Veiligheid garanderen van de post
Aantrekkelijke vormgeving
Vereist minimale handelingen bij het inwerpen en collecteren van post
Nieuwheid (t.o.v. huidige brievenbussen)
Eenvoud
Vandalisme bestendig (reclame, schilderen…)

1= minst 10= meest 60= maximale score
De eisen 3 en 5 worden hierbij niet extra meegerekend. Alle concepten hebben dezelfde technische oplossingen/
beveiligingsysteem. Ook zijn de handelingen bij alle concepten hetzelfde bij het inwerpen en collecteren van post. Ieder
handeling is met 1 hand uit te voeren. De volgende beoordelingscijfers zijn subjectief en vormen slechts een indicatie
voor de sterkte en zwakte punten van de verschillende concepten ten opzichte van de beoordelingscriteria.
Concepten Eis 1 Eis 2 Eis 4 Eis 6

Eis 7 Eis 8 Totaal

1

8

7

5

1

9

6

36

2

9

6

4

5

9

7

40

3

8

9

5

7

8

8

45

4

6

8

8

9

8

8

47

5

7

7

7

8

8

7
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Conceptkeuze door Hameland

Op 6 juni 2006 heeft een overleg plaats gevonden waarbij een concept is gekozen door Hameland voor verdere
uitwerking. Aanwezig waren de Heer Koos Leber en Robert d’Alesio. Concept 5 werd gekozen voor verdere uitwerking.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn de innovatieve manier van post inwerpen zonder eerder ingeworpen post te
kunnen zien en het verborgen houden van de inwerpopening wanneer dit buitengebruik is. Verder zijn de uitstraling,
de interactie met het product en de vormgeving van het concept aantrekkelijk en onderscheidend van andere
brievenbussen.
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4 Concept Uitwerking
4.1 Materiaalkeuze
Gebaseerd op de case studie van de Nederlandse brievenbus, komen een aantal
materialen in aanmerking voor de productie van het serieproduct. Of mogelijk
voor het vervaardigen van het prototype of een kleine (test)serie. Hierna zullen de
verschillende materialen behandeld worden met vermelding van eigenschappen en
toepassingen van ieder materiaal.

PET-UV
Beschrijving en toepassingen:
PET is het materiaal waar frisdrankflessen (petflessen) van gemaakt zijn. Dit
materiaal is er ook in optisch mooie transparante platen. Het lijkt op Plexiglas, maar
het is veel slagvaster en het is zelfs zonder warmte in een scherpe hoek te buigen.
Wordt gebruikt voor het vervaardigen van bootruiten.

Polycarbonaat (PC)/ Lexan [d]
Beschrijving en toepassingen:
Polycarbonaat plaat lijkt op Plexiglas maar het is een heel ander materiaal.
Onderscheid zich van andere transparante kunststoffen door de optische zuiverheid,
de hoge gebruikstemperatuur en een zeer hoge slagvastheid. Polycarbonaat plaat
is 250 keer sterker dan glas van de zelfde dikte. Polycarbonaat plaat is uitermate
geschikt voor vandalisme- en inbraakpreventie. Door de luchtlagen in de kanalen
isoleert dit materiaal. Hierdoor wordt ook condensvorming tegengegaan.

Eigenschappen:
Soortelijk gewicht PET: ca. 1,3 (glas 2,5)
Gebruikstemperatuur onbelast: – 40°C tot + 60°C.
Brandnorm PET(G)(UV) 1 t/m. 6 mm. (DIN 4102 getest): B1 (zelfdovend)

Uitvoeringen:
o
Standaardkwaliteit.
o
Extra UV- beschermd.
o
Super kras werend (ook graffiti en viltstift zijn verwijderbaar).
o
Gematteerd.
o
Extra vlamdovend
Kleuren:
o
Transparant.
o
Opaal (melkwit lichtdoorlatend).
o
Lichtdoorlatend brons (dit is een hele mooie “smoke-achtige” kleur)

Vubonite (IPC-Pro)
Beschrijving en toepassingen:
Vubonite is een anorganische, niet-alkalische hars die door menging van een poeder
en een vloeistof wordt verkregen. Het poeder bestaat uit het mineraal Wollastoniet,
dat zodanig behandeld is dat het ‘schone’ breukvlakken bevat die kunnen reageren.
De vloeistof die voor de reactie zorg draagt, bestaat uit fosfor zuur met metalen. De
exacte samenstelling van de metaaloplossing wordt niet bekend gemaakt en wordt
door het verleende patent beschermd. Voor gebruik wordt één deel poeder in 1,26
delen vloeistof gestrooid en drie minuten lang mechanisch geroerd.

Eigenschappen:
Soortelijk gewicht polycarbonaat: ca. 1,2
Brandklasse: B 1-2 (zelfdovend)
Gebruikstemperatuur onbelast: -30°C tot + 120°C.
Proces:
Gieten in een mal

Proces:
Gieten in een mal

Met Vubonite kunnen gemakkelijk – net als met polyester – door te tamponneren
glasvezels worden geïmpregneerd om een laminaat te maken. Zoals alle teenachtige
materialen heeft Vubonite geen grote trek- en buigsterkte. Door de combinatie met
glasvezels, die het product een hogere treksterkte verlenen, kunnen sterke en lichte
constructies gemaakt worden. Het product hecht goed op glas. Er wordt onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden van gecontroleerd opschuimen. Dat zou een sterk
en lichtgewicht ‘schuimkeramiek’ kunnen opleveren. Het uitgeharde materiaal kan
beschilderd worden. Maar er dient nog veel onderzoek gedaan te worden om tot een
betrouwbaar verfsysteem voor buitentoepassingen te komen.
Proces:
Gieten
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Polyester met glasvezel [e]
Beschrijving en toepassingen:
Polyesterharsen zijn tweecomponenten producten die veelal in combinatie met
glasvezel worden toegepast voor het maken van vormstukken, het aanbrengen
van bekledingen en het uitvoeren van reparaties. Glasvezelversterkte polyester
vormstukken worden opgebouwd door in een mal diverse lagen glasmat aan te
brengen en deze met polyesterhars te doordrenken. De gladde buitenzijde van het
vormstuk bestaat uit een beschermende laag gelcoat. In combinatie met glasvezel
wordt polyester gebruikt voor het repareren van boten, tanks, pijpen, silo’s,
carrosserie onderdelen, kunstwerken, etc.
Proces:
Gieten in een mal
Eigenschappen:
Poly-Pol PS 73
Voorversnelde (iso-npg)lamineerhars met een verhoogde bestandheid tegen warm
water en een goede hechting aan hard PVC. Toe te passen in combinatie met
glasmatten en weefsels voor o.a. zwembaden, sanitaire doeleinden en jachten. Voor
gebruik aanmaken met 1 tot 3% M.E.K.-peroxyde. De verwerkingstijd bij 20°C is ca
15 minuten.
Poly-Pol PS 60
Voorversnelde topcoathars met goede waterbestendigheid. Toe te passen als
afdeklaag van glasvezellaminaten. Verkrijgbaar in transparant en wit. De transparante
topcoat is met 10 tot 20% polyesterpigmentpasta in te kleuren. Voor gebruik
aanmaken met 2 tot 4% M.E.K.-peroxyde.
De verwerkingstijd bij 20°C is ca 15 minuten.

Aluminium [f] [g]
Beschrijving en toepassing:
Aluminium is licht, en mits het een kleine hoeveelheid onzuiverheden bevat is het
sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. Het is een goede geleider, het is niet
magnetisch, het vonkt niet, en het laat zich gemakkelijk vormen. Aluminium wordt
toegepast bij de vliegtuig- en ruimtevaartindustrie, in constructies en jachtbouw.
Vanwege de eisen van corrosiebestendigheid moet aluminiumsoort AlSi12(Fe) (ENAC 44300) of AlSi10Mg(Fe) (EN-AC 43400) gebruikt worden.
Eigenschappen:
EN AC-44300: voor zwaarder belaste gietstukken, bestand tegen trillingen en
corrosie
Stoot en trillingsbestendige machineonderdelen. Toepassingen; pomphuizen,
schroefbladen, ribprofielen, dunwandige behuizingen, montagebokken
EN-AC 43400: Dunwandige en gasdichte gietstukken. Goed corrosie- em
trillingsbestendig. Grootste sterkte na uitharding. Toepassingen; moeilijke
en zwaarbelaste onderdelen, cilinderkoppen, remklauwen onderdelen voor
sneldraaiende motoren.
Proces:
Voor het maken van vormstukken, is het mogelijk om Aluminium te gieten. Het beste
gietproces is Coquille (door zwaartekracht) of zandgietwerk (door kunststofmodel in
zand te drukken om een gietmal te maken).

Conclusie

Het materiaal Vubonite spreekt Hameland sterk aan. Hiermee willen ze testen
uitvoeren om te kijken naar productie mogelijkheden. Uit de analyse van
de Nederlandse brievenbus blijkt dat Polycarbonaat geschikt is voor buiten
toepassingen. Daarom wordt deze aanbevolen als een geschikte keuze.
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4.2 Variaties op het concept Gbox

Het concept in figuur 9 is een geoptimaliseerde versie van figuur 8 waarbij de ruimte voor de opslag van de post beter benut wordt. Verder heeft concept 5 in figuur 9 een
dubbel voetstuk waardoor deze een stabiele uitstraling heeft. Er moet wel opgemerkt worden dat dit dicht in de buurt komt van de TNT brievenbus en dat is niet wenselijk.
In figuur 10 zijn de concepten uitgevoerd met omgekeerde kleuren van de onderdelen ten opzichte van figuren 8 en 9. De reden hierachter is dat het logo van Businesspost
een gele achtergrond heeft en op deze manier is het makkelijker om het logo weer te geven. Een nadeel hiervan is dat de bewegende delen nu wit zijn, en dit zijn juist de
delen waar de doelgroep in contact mee komt, wat verkleuring en vervuiling van de onderdelen als gevolg kan hebben.
Er is gekozen om de brievenbus in twee kleuren uit te voeren om onderscheid te maken tussen de bewegende en de vaste onderdelen. Maar aangezien witte verf
kwetsbaarder is bij buitentoepassingen dan andere kleuren (vervuiling, verandering van kleur, etc.), kan er ook voor worden gekozen om de voorkant geel te maken en de re
rest van de onderdelen inclusief het voetstuk een zilver metalen kleur te geven.
In figuur 11 zijn de verschillende hoeken van de brievenbus ten opzichte van het straatniveau weergegeven. Er is ervoor gekozen om de brievenbus recht te laten staan, op
deze manier wordt het totale beeld minder uitnodigend om de brievenbus bijvoorbeeld te forceren of er tegen te hangen in een bepaalde richting, wat schadelijk kan zijn voor
het product.

Figuur 8

Figuur 9

Figuur 10

Figuur 11
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4.3 Werking van het schuifmechanisme
Er zijn verschillende manieren om de brievenbus te openen en te sluiten voor het inwerpen en collecteren van post. In de volgende drie figuren worden een drietal
mogelijkheden geïllustreerd.
In figuur 12, zit de romp vast aan de vaste wereld terwijl de bovenste en onderste onderdelen er langs glijden middels rails. Dit komt overeen met de verwachting van de
gebruiker. De bovenste deel moet naar boven geschoven worden waardoor de inwerpopening zichtbaar wordt. De gebruiker kan dan post in de opening plaatsen en het
bovendeel laten zaken waardoor de post in de brievenbus valt. Door de vormgeving van de bovenste deel moet duidelijk worden in welke richting de gebruiker deze deel
moet bewegen. De onderste deel kan naar beneden geschoven worden waardoor de post gecollecteerd kan worden.

In figuur 13 bestaat de romp uit een grote container die gedeeltelijk open is aan de voorzijde. Deze opening wordt beschermd door een bewegende voorkant die glijdt middels
rails langs de zijden van de romp. Wanneer collectie van de post plaats moet vinden, moet de voorkant naar boven worden geschoven zodat de opening aan de onderkant
vrij komt. Het omgekeerde gebeurt wanneer post moet worden ingeworpen. De voorkant moet naar beneden verschoven worden.
In figuur 14 geldt hetzelfde voor het inwerpen van post als bij figuur 13. Behalve dat hier het onderste deel voor de collectie van post mee beweegt naar beneden bij het
inwerpen, en alleen naar beneden beweegt bij collecteren van post.

Conclusie

De constructie van de bewegende delen in figuur 14 kan zwaar zijn voor de gebruiker vooral bij het inwerpen van post. Hoewel de zwaartekracht mee werkt, moet dan een
sterke gasveer de hele constructie op de originele plaats terug zetten. In figuur 13 is de constructie van de bewegende delen lichter, en de opslagruimte kan goed benut
worden aangezien de beweging voornamelijk aan de buitenzijde van de romp plaats vindt. In figuur 12 is de constructie van de bewegende delen ook lichter dan in figuur 14,
maar de beweging vindt met name plaats aan de binnenzijde van de romp, wat ten koste kan gaan van de opslagruimte. Uit deze korte analyse wordt gekozen om verder te
gaan met de variant in figuur 13.

Figuur 12

Figuur 13

Figuur 14
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4.4 Werking van het concept
De werking van de huidige brievenbussen is grotendeels mechanisch. Op een aantal kleine onderdelen na, is het
slotsysteem mechanisch te bedienen. Mechanische oplossingen zijn vaak goedkoper. Maar om een stap verder te
maken naar de volgende generatie brievenbussen wordt in de volgende paragraven kort een uitleg gegeven voor de
mogelijkheden en de voordelen van het gebruik van elektronische onderdelen.

Figuur 15

Gebruiksgemak
Er zijn mogelijkheden voor klant herkenning/scan via codes. Dit kan zo ver gaan dat de klant bij het aanleveren
van post gelijk afrekent via de brievenbus systeem. Bijvoorbeeld door dat iedere klant een toegangspas heeft en/of
code waardoor de brievenbus de klant herkent, de aangeleverde post weegt en afhankelijk van het gewicht en de
gegevens van de klant wordt een bedrag afgeschreven van de klantrekening bij Businesspost. Of wordt in het systeem
opgenomen hoeveel post (gewicht) heeft de klant aangeleverd en achteraf (einde van een afgesproken periode) wordt
dat verrekend met de klant. Ook de collectie-informatie kan automatisch worden bediend. Wanneer een Hameland
medewerker toegang krijgt en de collectieklep opent verandert de tijd op het scherm in de tijd van deze laatste
handeling.
Beveiliging
Via een klant herkenningsysteem kan de klant toegang verkrijgen tot de brievenbus die anders gesloten is. Op deze
manier is de post altijd veilig. Bij problemen kan achterhaald worden wie voor het laatst toegang had tot de brievenbus.
Kwaliteitscontrole en efficiëntie
Medewerkers van Hameland kunnen een toegangscode krijgen. Op deze manier kan informatie achterhaald worden
over een bepaalde tijdstip en handeling wanneer dat nodig is. De brievenbus kan ook communiceren met een centrale
wanneer post aangeleverd wordt. Op deze manier hoeft een Hameland medewerker niet langs een lege brievenbus
te rijden en kan een rijroute efficiënt samengesteld worden wanneer meerdere keren per dag post moet worden
gecollecteerd. De klant kan een spoedopdracht plaatsten en via deze centrale ook zien of de opdracht al opgehaald is.
Voor elektronische delen is stroom nodig. Zonnecellen op een scherm boven de brievenbus en een noodaccu bieden
een oplossing (fig. 15). Dit scherm (zie fig.15) houdt de gebruikers droog bij regen. Bovendien kan dit scherm in
het donker verlicht worden aan de onderzijde door een aantal leds. Op deze manier wordt vandalisme ‘s avonds
ontmoedigd. Omdat de brievenbus buiten het gebouw zal worden geplaatst, krijgen de zonnecellen overdag voldoende
licht. In de brievenbus is er plaats gereserveerd voor elektronische delen onder de schuine plaat waar de post op komt
te liggen. Deze plaat kan ook voorzien worden van een sensor om veranderingen in het gewicht te kunnen meten en
registreren in het systeem.
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Gebruikscenario

Klant met post en toegang pas/code.

Klant doet de post in de brievenbus.

De post zit in de brievenbus en de
brievenbus wordt gesloten.

Hameland/Businesspost medewerker met
een collectiezak en toegang pas/code.

Gebruikscenario

Hameland/Businesspost medewerker
leegt de brievenbus, en brengt de
post naar de auto. De accu van de
brievenbus kan nu weer opgeladen
worden door de zonnecellen op de
bovenkant van het scherm.
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4.5 Kostenanalyse
De totale kostenprijs van dit concept is misschien hoger dan wanneer er voor mechanische delen wordt gekozen. Maar
dit is een innovatief product, waarbij een totaal pakket aan dienst, gemak, veiligheid en kwaliteit wordt aangeboden. De
kosten van de elektronische onderdelen zijn moeilijker te schatten omdat dit systeem niet voldoende is uitgewerkt. In de
volgende tabel is een ruwe schatting gemaakt van de kosten, gebaseerd op het voorgaande, het aantal onderdelen en
een vergelijking met de TNT eenling brievenbus[5]. Alle vermelde prijzen hieronder zijn slechts een ruwe schatting!
Materiaal

Prijs (materiaal en proces) Proces

6 onderdelen box

PC

€ 130,- + € 200,- [j] [o]

Gieten, coating

Voetstuk

RVS of aluminium

€ 60,- + € 50,-

Extrusie of snijden en buigen, lassen,
polijsten, coating

Handvat

Bakeliet

€ 15,-

Scharnieren en
bevestigingonderdelen

€ 10,-

Elektronica

€ 200,- [l]

Verankering

Beton

[k]

€ 90,- + € 10,- [m] [n]

Nabewerking

€ 10,-

Montage

€ 20,-

Totaal

€ 795,-

Gieten

Gieten

47

4.6 Technische Tekeningen



De volgende technische tekeningen zijn gemaakt
met als doel het vervaardigen van een metalen
zichtmodel op ware grootte in de werkplaats van
Hameland.








ITEM

NO.
 1
 2
 3




 6


 


Brievenbus
romp assembly

Brievenbus achterklep

1 
1 


Handvat
voor het schuiven van 4

Voet
brievenbus

1 
1 

1 
1 






















QTY.



Collectieklep

Schuifbare
luik voor inwerpen post ass.

 4
 5

6

PART NUMBER
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Brievenbus romp assembly

















 





 




 
 







































 









49

Brievenbus romp onderdelen - middenstuk
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Brievenbus romp onderdelen - frontstuk
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Schuine plaat

Deze
schuine plaat is bedoeld om de post collectie

makkelijker
te laten verlopen en om het elektronica gedeelte

te
scheiden van de post, in de brievenbus.

Aanbeveling: hier moeten taps-lopende noppen op het

oppervlakte
aangebracht worden om eventuele vocht

druppels
te
scheiden
van de post en om het plakken van


poststukken
tegen gladde oppervlak te voorkomen. voor de

afmetingen
hiervan is verder onderzoek nodig! Of misschien
is
een bepaalde oppervlakte bewerking voldoende om

hetzelfde resultaat te bereiken. Hiervoor zijn tests nodig.
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Brievenbus achterklep







 






 






 















 









































 





















 






 

























 


  














 
















 













 

























53






Deze
klep wordt met één hand open



gemaakt
door een beweging naar boven te




maken.
Hiervoor
zijn er scharnieren nodig



die
aangebracht
moeten
worden aan de



binnenzijden
van
deze
klep.
Het werkt met


hetzelfde
idee
als
de
kofferbakklep
van de


auto!




















 








Dit is een klein scherm waarop de


gebruiker
de lichtingstijden kan zien.



Dit
wordt elektronisch bediend, of door




tandwielen
die bij het openen van de klep



automatisch
een schrijf met cijfers/tijd in



beweging
brengen.













































Collectieklep
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Schuifbare luik voor inwerpen post


















































































 






























 


















 







55

Handvat schuifbare luik
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Voet brievenbus







































Dit
is het zichtbare deel van de voet. Hieronder


moet
een verankering aangebracht worden in

de
grond door middel van een betonen stuk. De

onderplaat
van de voet heeft de afmeting van 1

straattegel om installatie makkelijker te maken.
De inkepingen aan beide zijde van de voet zijn
voor het plaatsten van de post collectiezak.


















 































4.7 Model Gbox
Tentoonstelling in de Bijenkorf Enschede
van 4 augustus - 2 september 2006
Het model is gemaakt van kunststof.
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5 Evaluatie concept
Hameland heeft aangegeven verder te willen gaan met het ontwerp door eerst een zichtmodel te maken en vervolgens
een technisch werkend model. Het zichtmodel is op een beurs ‘Regiopost’ te zien. Omdat er geen functioneel model
nog is op ware grootte, kan er geen evaluatie plaats vinden voor het ontwerp middels een gebruikstest. Toch kan aan
de hand van een aantal gespreken met verschillende betrokken kan het ontwerp geëvalueerd en verbeterd worden.
Tijdens een aantal gesprekken met verschillende begeleiders zijn de technische tekeningen van het ontwerp voorgelegd
met een zichtmodel op schaal. Dit heeft geresulteerd in een aantal aandachtspunten en aanbevelingen.

Figuur 16

Op 13 juli 2006 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de directeur van Businesspost en de directie van Hameland
waarbij ik aanwezig mocht zijn om het ontwerp nader toe te lichten. Hieruit zijn er ook een aantal conclusies getrokken
die meegenomen zijn in de evaluatie.
Gezien de beschikbare tijd voor deze opdracht, is het niet mogelijk om een compleet herontwerp te maken waarbij de
verbeteringen meegenomen zijn, maar Hameland kan deze punten zeker meenemen in het verder ontwikkelen van een
technisch werkende model.
•

bij het legen van de post moet er aan beide zijden van de collectieklep een windscherm aangebracht worden.
Dit om te voorkomen dat de post door harde wind weg waait (zie figuur 16). De brievenbus van TNT heeft
windschermen die aangebracht zijn aan de binnenzijde van de collectieklep.

•

het voetstuk is nu massief in de tekeningen van het zichtmodel, deze hoort hol te zijn. Het voetstuk kan ook
vereenvoudigd worden voor productie doeleinden.

•

er wordt getwijfeld aan het vandalisme bestendigheid van het voetstuk. Omdat een enkele voet doet vermoeden dat
deze makkelijker te beschadigen is dan een dubbele of een massieve/zware constructie. Hiervoor kan nog gekeken
worden naar het concept met een dubbele voet in het verslag (zie figuur 9). Het nadeel daarvan is dat deze
vormgeving dicht bij de TNT brievenbus in de buurt komt. Een andere mogelijke oplossing is een semi-transparante
kunststof constructie (zie figuur 17). Deze kan ook worden gebruikt om een, met leds, verlicht logo van het bedrijf
in te plaatsen. Verder kan de bevestiging van het voetstuk aan de romp van de brievenbus veranderd worden om
meer degelijkheid uit te stralen. Bijvoorbeeld aan de zijkant van de brievenbus bevestigen in plaats van aan de
onderkant.

•

De elektronische onderdelen moeten verder uitgewerkt worden om een nauwkeurige kostenanalyse te kunnen
maken.
Figuur 17

6 Conclusies en aanbevelingen
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Gezien de beschikbare tijd voor het uitvoeren van deze opdracht is er voldaan aan de doelstellingen. De opdracht begon met een doelgroep onderzoek, marktonderzoek,
onderzoek naar de identiteit en huisstijl van Hameland en Businesspost, een korte analyse naar de wettelijke normen rondom post en een case studie naar de ontwikkeling
van de Nederlandse brievenbus (TPG/TNT). Vervolgens is er een programma van eisen samengesteld en een aantal concepten gepresenteerd.
Tijdens de opdracht is de doelstelling aangepast. Aan het begin was de bedoeling om een brievenbus te maken voor de klanten van Hameland die past binnen de
bedrijfsuitstraling van Hameland Post. Na een aantal maanden is de doelstelling veranderd in een ontwerp dat moet passen binnen de bedrijfsstijl van Businesspost, een
landelijke nieuwkomer op de postmarkt. De voorgestelde concepten zijn aangepast aan deze verandering. Ook een deel van de analyse naar de identiteit en huisstijl van
Hameland is uitgebreid naar Businesspost.
Gezien de tijd is het gekozen concept niet volledig uitgewerkt. Medewerkers van Hameland gaven aan dat volledige uitwerking waarschijnlijk in deze fase niet efficiënt
zou zijn, omdat Hameland nieuw materiaal overweegt voor de productie en zelf eerst een aantal testen wil uitvoeren. Bovendien willen de medewerkers van Hameland
meedenken en keuzes kunnen maken in het ontwerpproces. De opdracht heeft geresulteerd in een ontwerp geschikt voor het maken van een zichtmodel en een functioneel
model om testen uit te voeren. Een uitgebreide kostenanalyse van de productie past niet binnen de tijd voor deze opdracht. Bovendien voegt deze kleine meerwaarde toe aan
het ontwerp in deze fase omdat Hameland zelf verschillende materialen en productietechnieken wil testen. Toch is aan de hand van de voorgestelde materialen in het verslag
een kleine schatting gemaakt naar de kosten.
Er is in de laatste fase van de opdracht afgeweken van de planning. De belangrijkste oorzaken hiervoor is dat de opdracht te groot was, dus onderzoek heeft meer tijd in
beslag genomen dan eerst gepland. Dit was moeilijk te voorkomen, omdat zonder voldoende onderzoek heeft het ontwerp geen stevige basis. Ook andere extra activiteiten
zoals het maken van een poster en een model voor de Bijenkorf tentoonstelling waren niet meegerekend in de oorspronkelijke planning. De andere oorzaak is ziekte van de
ontwerper.
Het was een zeer leerzame opdracht binnen een bedrijf dat nieuwe mogelijkheden en groeikansen wil benutten. Het was ook zeer aangenaam om te zien hoe betrokken de
medewerkers van het bedrijf zijn bij de opdracht.

Aanbevelingen

1. Het onderzoek naar de Nederlandse brievenbus kan uitgebreider. Het liefst zou de ontwerper een bestaande brievenbus van de concurrent willen demonteren en
analyseren. Dit was niet mogelijk, aangezien de concurrent beschadigde brievenbus vernietigt. Toch zou de ontwerper wanneer meer tijd beschikbaar is via de
communicatie museum in Den Haag in het depot van het museum kunnen kijken naar een beperkt aantal modellen. Of via een postbode van TNT een brievenbus van
binnen kunnen bestuderen.
2. er is geen patentonderzoek gedaan. Dit is wegens tijd tekort. Dit kan nog steeds uitgevoerd worden, aangezien een ontwerp is gekozen, om vervelende verrassingen te
voorkomen.
3. Een test voor de werking van de brievenbus is zeker noodzakelijk. Dit kan wanneer een functioneel model is gemaakt. Ook een afzonderlijke test voor de verschillende
functies van de brievenbus kan de functionaliteit van de verschillende onderdelen optimaliseren.
4. ook het zichtmodel moet minstens op kleine schaal uitgevoerd worden in IPC-Pro indien Hameland dit materiaal voor de productie wil gebruiken. Omdat de uitstraling en
sterkte van dit materiaal is onbekend bij de ontwerper en dus lastig om de uitstraling van het product te voorspellen.
5. deze opdracht is te groot voor een periode van vier maanden. De opdracht zou moeten worden gesplitst in een onderzoekopdracht en een ontwerpopdracht. Of over een
langere periode verspreid worden als een afstudeeropdracht voor een periode van negen maanden. Ook extra activiteiten rondom de Bacheloropdracht kosten tijd. De
totale som van de activiteiten komt niet overeen met de beschikbare punten/uren die hiervoor staan. Hierdoor worden keuzes gemaakt die ten koste kunnen gaan van de
uitwerking van de opdracht of van het onderzoek, om geen studievertraging op te lopen. De splitsing van een grote opdracht in twee kleinere kan ook hier een oplossing
bieden.

Bijlagen
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Begrippenlijst
Brievenpost:

bestaat uit losse post, direct mail, bulkmail en gebundeld mail. Brieven zijn alle
schriftelijke mededelingen die niet onder drukwerk vallen.

Bulkmail:

hoeveelheden post worden verstuurd tegen gereduceerde prijzen, dit kan ook
reclamemail bevatten.

Businesspost Gemengd:

postzendingen die niet gelijk zijn in vorm en gewicht, op basis van het
totaalgewicht en het aantal stuks geldt één gemiddeld tarief.

Businesspost Partijen
(gebundeld mail):

postzendingen van minstens 50 stuks die in vorm en gewicht gelijk zijn.

Dienstverlening post:

de volledige dienstverlening die gericht is op het inzamelen, sorteren en
bezorgen van een poststuk(ken).

Direct Mailing (DM)
(geadresseerd post):

bestaat meestal uit reclamemateriaal, wordt gelijktijdig gestuurd naar een groot
aantal individuele klanten of medewerkers.

Distributie:

het verspreiden van de post door Hameland Post koeriers/bezorgers of
Businesspost koeriers op de adressen van bestemming.

Drukwerk:

meerdere gelijke exemplaren die alleen
verschillen in de adressering.

Losse post:

Enkel stuks geadresseerd post.

Ongeadresseerd post/drukwerk:

huis-aan-huis post.

Pakketten:

gebundeld mail

Sortering:

het ordenen van de binnenkomende post in de postkamer van Hameland op
basis van postcode, en plaats. Verdere sortering vindt plaats door de postbode/
koerier zelf op basis van looproute.

Transactiepost

op naam geadresseerde post

Universele Dienstverlening:

•
•
•
•
•
•

binnenland: brieven t/m 2 kg en pakjes t/m 10 kg
buitenland: brieven t/m 2 kg en pakjes t/m 20 kg
aangetekende post en met waarde, gerechtelijk schrijven (postbussen)
collectie en bezorging: 6 dagen per week, behalve feestdagen
overkomstduur: gemiddeld genomen 95%t van de brieven binnen 24 uur
Exclusief voorbehouden
Binnenlandse en buitenlandse brieven van maximaal 100 gram
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Bijlage 1
Wettekst ‘brievenbussenbesluit 1988’
Besluit van 12 december 1988/Nr. TP/10.423 Hoofddirectie Telecommunica-tie
en Post (Stcrt. 1988, 252).
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 9 van de Postwet (Stb. 1988, 522);
Besluit:
Artikel 1
1 Brievenbussen bestemd voor de aflevering van postzendingen behoren te zijn
aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrij-tuigen op meer dan
twee wielen berijdbare openbare weg. Ze dienen van de weg af zonder belemmering
bereikbaar te zijn.
2 Met een openbare weg als bedoeld in het vorige lid wordt gelijk gesteld een weg
die:
a gedurende het gehele jaar onbelemmerd kan worden bereden door een
motorvoertuig op meer dan twee wielen met een snelheid van ten minste 40 km per
uur,
b geen doodlopende weg is en
c de gelegenheid biedt de bestelroute zonder omwegen te vervolgen.
3 Aan of nabij de brievenbussen behoort door een nummer op duidelijke wijze te zijn
aangegeven, bij welke woning, gebouw of gedeelte daarvan zij behoren.
4 Brievenbussen in of aan gebouwen of woningen voldoen aan de in het eerste lid
gestelde voorwaarde, indien zij zich niet meer dan tien meter gaans bevinden van de
grens van een daar omschreven weg, waaronder mede worden verstaan de daartoe
behorende trottoirs, paden, bermen en taluds.
5 De in het eerste lid gestelde voorwaarde is niet van toepassing op groepsgewijs
geplaatste brievenbussen, die:
a ten dienste van galerijflats zijn geplaatst op rechtstreeks met een lift bereikbare
niveaus van die flats, mits de bussen ten dienste van alle op één niveau aanwezige
en vanuit één en dezelfde lift bereikbare woningen zich in de onmiddellijke nabijheid
van de lift bevinden, dan wel
b ten dienste van alle overige collectieve gebouwen zo dicht mogelijk bij de ingang
van dat gebouw zijn aangebracht.
6 Brievenbussen ten dienste van geadresseerden die op recreatieterreinen verblijven,
dienen groepsgewijs bij de ingang van een zodanig terrein te worden geplaatst.
Bij gebreke hiervan kunnen postzendingen door of namens de terreinbeheerder
in ontvangst worden genomen of door de geadresseerde op een daartoe door de
houder van de concessie aan te wijzen postinrichting worden afgehaald.

7 Behoudens in gevallen bedoeld in het vijfde lid onder a dient het niveau waarop de
brievenbussen worden bediend, te zijn gelegen op niet meer dan 2,5 meter boven of
beneden het wegdek.
Artikel 2
1 De vorm en de kleur van de brievenbussen moeten zodanig zijn, dat verwarring
met voor het publiek bestemde brievenbussen van de houder van de concessie niet
mogelijk is.
2 De brievengleuf dient horizontaal in een vertikaal vlak of in het bovenvlak van de
brievenbus te zijn aangebracht en dient zich bij voorkeur te bevinden 1,1 meter boven
het niveau, waarop de brievenbus wordt bediend, maar in geen geval lager dan 0,6
meter dan wel hoger dan 1,8 meter.
3 De afmetingen van de vrije inwerpopening dienen in de lengte ten minste 265 mm
te bedragen en in de breedte 32 mm.
4 De inwerpopening dient zo te zijn uitgevoerd, dat het bedienen van de brievenbus
zonder gevaar voor verwondingen kan geschieden.
5 Indien zich achter de inwerpgleuf een ruimte bevindt, bestemd voor de bewaring
van postzendingen, dan dient de inwendige bruikbare breedte ten minste 270 mm te
bedragen en de twee andere inwendige bruikbare afme-tingen ten minste 150 en 380
mm.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1989.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit brievenbussen.
‘s-Gravenhage, 12 december 1988
De minister voornoemd, N. Smit-Kroes
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Vubonite
Vubonite is een anorganische, niet-alkalische
hars die door menging van een poeder en een
vloeistof wordt verkregen. Het poeder bestaat
uit het mineraal Wollastoniet, dat zodanig
behandeld is dat het ‘schone’ breukvlakken
bevat die kunnen reageren. 1 De vloeistof die
voor de reactie zorg draagt, bestaat uit fosfor-

In het geruchtencircuit ging al een tijdje het verhaal rond dat er een revolutionair nieuw product voor kunstenaars in de handel zou komen.
Reden om naar Brussel af te reizen om met de
uitvinder professor Jan Wastiels en de mensen
die het product verder ontwikkeld hebben eens
te praten. Na ontwikkeling op laboratoriumschaal en de toekenning van een patent op het
product in 2000, is men nu begonnen met een
massaproductie en een voorzichtige marktintroductie. Hiertoe werkt de universiteit samen met
de bedrijven Symbion (technologische ontwikkeling) en PatStone (logistieke ondersteuning).
Onder de naam van VUBONITE® (Vrije Universiteit Brussel-onite) wordt het IPC voor kunstenaars in de handel gebracht. De industriële
variant gaat IPC-Pro heten.

Pieter Keune

zuur met metalen. De exacte samenstelling van
de metaaloplossing wordt niet bekend gemaakt
en wordt door het verleende patent beschermd.
Voor gebruik wordt één deel poeder in 1,26
delen vloeistof gestrooid en drie minuten lang
mechanisch geroerd. Aanvankelijk lijkt het
mengsel een niet te hanteren klont te vormen,
maar naarmate men langer roert verkrijgt het
mengsel een vloeibaarheid die met vla is te vergelijken. Aan het eind dient men even langzaam
te roeren om het mengsel te laten ontluchten.
De verwerkingstijd na het mengen, de zogenoemde ‘pot-life’, kan aangepast worden en
varieert van enkele minuten tot een uur. De potlife kan tot enkele uren verlengd worden door
het mengsel in de koelkast te zetten. De uitharding geschiedt bij kamertemperatuur. Bij lagere
temperatuur kan men gebruik maken van
een sneller werkend poeder, dat naar believen
met de gewone kwaliteit kan worden gemengd.
Tijdens de uitharding kan de temperatuur tot
boven de 90°C oplopen. Belangrijk is dat – net
als bij het uitharden van beton – het oppervlak
niet uitdroogt. Het water is nodig voor de
reactie en het werkstuk dient daarom ook met
bijvoorbeeld plastic folie te worden afgedekt.

Aan de Vrije Universiteit van Brussel is sinds eind jaren ’80 gewerkt aan een product dat
in de verwerking op polyester lijkt, maar uitgehard meer het uiterlijk en de eigenschappen van keramiek heeft. Het is een Inorganic Phosphate Cement (IPC) dat al langer bekend is bij tandartsen om gaatjes te vullen. Het grote voordeel boven polyester is
dat er geen giftige dampen tijdens de verwerking vrijkomen en het gereedschap eenvoudig met water kan worden schoongemaakt. Ten opzichte van keramiek is het voordeel dat er geen keramiekoven meer nodig is.

gepolijst.

4 Afgietsel met bronspoeder, dat gedeeltelijk is

3 De bezweken verbindingen.

bare belasting.

2 De loopbrug tijdens het testen van de toelaat-

0,45 m. Alle foto’s: Symbion.

vubonite® (4 in de ronding) op polystyreen,1,90 x

1 Maarten Van Essche, MEANDMYG (2003), 3 lagen

Laminaten
Met Vubonite kunnen gemakkelijk – net als met
polyester – door te tamponneren glasvezels

In tegenstelling tot beton mag geen extra water
op het oppervlak worden aangebracht.
Bij kamertemperatuur heeft de normale kwaliteit IPC een pot-life van een half uur tot drie
kwartier. Na een uur wordt het maximum van de
reactie bereikt en begint de naharding. Na vier
uur is een massief gietstuk voldoende uitgehard
om uit de mal te lossen. Na een dag is al 90%
van de maximaal te behalen sterkte bereikt. Een
laminaat neemt meer tijd, tot 48 uur, in beslag.
Het naharden kan men bespoedigen door het
werkstuk, afgedekt om uitdroging te voorkomen, in een oven bij 60°C te zetten.
Het resultaat is een keramisch materiaal dat
sterk, duurzaam, hittebestendig, onbrandbaar
en goed bestand is tegen het (vervuilde) buitenklimaat. Het oppervlak is in vergelijking met een
beeld van gips krasvast.Vubonite is bestendig
tot boven 1.000°C. Een proefstuk dat op 1.600°C
werd gebracht ging ‘verglazen’. Misschien
geeft dit weer nieuwe artistieke mogelijkheden.

Vubonite

De introductie van een nieuw hightech materiaal: Vubonite®

1

Keramiek of polyester?
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worden geïmpregneerd om een laminaat te
maken. Zoals alle steenachtige materialen heeft
Vubonite geen grote trek- en buigsterkte. Door
de combinatie met glasvezels, die het product
een hogere treksterkte verlenen, kunnen sterke
en lichte constructies gemaakt worden. Het
product hecht goed op glas. Wel dient men rekening te houden met het feit dat glasvezelmatten
(losse vezels die tot een mat zijn gebonden)
en glasweefsels (uit glasdraad geweven doek)
meestal worden voorzien van een finish die de
hechting met polyester moet bevorderen en die
niet noodzakelijk een goede hechting met IPC
geeft. In het laboratorium lag een met Vubonite
geïmpregneerd glasweefsel waarbij de hechting
zeer te wensen overliet. Het beste is om glas-

2

3
4

‘Bronzen beelden’
Het heeft weinig zin om meer pigment dan aangegeven toe te voegen. Tussen 1 en 5% verandert de kleurdiepte niet wezenlijk. De kleur
wordt nu eenmaal bepaald door de oppervlakte.
Aangezien het uitgeharde Vubonite wit van
kleur is, zal aan het oppervlak – net als bij fresco
– de kleur altijd een pasteltint zijn. Een uitzondering vormt bronspoeder. Het IPC fungeert ook
als een goede lijm op metaal. De metaalflakes
worden door het IPC aan elkaar gelijmd. Men
kan tot 300% bronspoeder toevoegen. Na uitharding verkrijgt men een spikkelig uiterlijk dat
door de witte lijmdeeltjes aan de oppervlakte
wordt veroorzaakt. Door het oppervlak te polijsten verwijdert men de oppervlakkige lijm en
verkrijgt men een glanzend bronsoppervlak.

Vul- en kleurstoffen
Vulstoffen worden toegepast om specifieke
eigenschappen te verkrijgen, de warmteontwikkeling bij het gieten te controleren en daardoor
de reactie niet te snel te laten verlopen of om de
prijs te reduceren. Als vulstoffen komen vooral
glasparels in aanmerking. Deze geven een reductie in gewicht en door de ronde vorm van de
parels een optimale sterkteverdeling. Schoon
zand en kwartspoeder zijn ook bruikbaar. Kalkhoudende materialen zoals krijt zijn echter niet
bruikbaar. Deze reageren met het fosforzuur.
Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar
mogelijke pigmenten die met Vubonite compatibel zijn. De kleuren die zijn uitgetest en goed
bevonden geven pastelachtige tinten. Een diepzwart is bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Deze
pigmenten worden in pastavorm in een percentage tussen 1 en 3% toegevoegd. De opgegeven
percentages zijn altijd gewichtshoeveelheden
berekend op de hoeveelheid poedercomponent.
Nog niet uitgeteste pigmenten kunnen voor verrassingen zorgen. De uithardingtijd kan verregaand beïnvloed worden met kans op een zwak
eindproduct. Of er kan een verkleuring optreden, zoals in het geval van een zwart pigment
(waarschijnlijk marszwart, een ijzeroxide) dat
buiten tot roze verkleurde.

vezelmatten te verwerken die op de universiteit
zijn uitgetest en bij het product kunnen worden
geleverd. Glasvezelmatten zijn leverbaar van
35 gram/m2 (oppervlaktemat) tot 300 gram/m2.
Een glasmat van 100 gram/m2 heeft 0,5 kilo
Vubonite nodig om volledig te worden geïmpregneerd. De dikte van het eenlaags laminaat
wordt dan 0,3 millimeter. De totale kosten zijn
vergelijkbaar met die van polyesterlaminaten.
Wanneer men zelf glasmatten aanschaft voor
gebruik met dit materiaal, dient men de emulsiegebonden en niet de poedergebonden kwaliteit
te kopen. Andere vezelmaterialen zoals vlas en
katoen worden op dit moment nog uitgetest.
Vubonite hecht goed op piepschuim (polyester
lost dit op) en polyurethaanschuim, waardoor
bijvoorbeeld sandwichconstructies eenvoudig te
maken zijn. In Brussel heeft men hiermee een
loopbrug van veertien meter lengte geconstrueerd, die uitvoerig op belasting is getest. Bij het
bezwijken van de brug bleek niet het materiaal,
maar de verbindingen het begeven te hebben.
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passing in publieke ruimte.

Tervuren (België). Voorbeeld van brandvrije toe-

5 Afrikaans dorp in Museum voor Centraal Afrika,

Houdbaarheid componenten
Polyesterhars kan ongebruikt niet te lang worden bewaard. Het gaat dan geleren. De vloeistofcomponent van het Vubonite is stabiel, maar
het poeder kan verouderen. De vorming van het
IPC berust op de reactie van het actieve oppervlak van het wollastoniet met het fosforzuur.
Aan de lucht blootgesteld, worden gassen en
vocht aan het oppervlak van het poeder geabsorbeerd. Dit is te vergelijken met werking
van cement. Alleen wordt het eindproduct hier
niet direct slechter van. Maar de reactie van
het mengsel zal wel trager verlopen. Voor een
consistent product is het daarom van belang het
poeder in de speciale gasdichte verpakking te

Gelcoat
Voor het bronseffect is alleen het oppervlak van
belang. Men kan op de kosten van het bronspoeder besparen door – weer net zoals bij polyester – eerst een gelcoat met het bronspoeder
aan te brengen. De gelcoat of toplaag wordt als
eerste laag in de mal aangebracht en verleent
het oppervlak de gewenste uitstraling. De gelcoat is hier hetzelfde IPC-product waaraan 30%
vulstof en glasparels moet worden toegevoegd.
Het doel hiervan is om een thixotroop mengsel
te krijgen. Na aanbrengen stijft dit mengsel op,
zodat het mogelijk wordt ook verticale oppervlakken in te smeren. Aan een gelcoatmengsel
met 10% vulstof kan tot 125% bronspoeder
worden toegevoegd.

Eventueel kan het ‘bronzen beeld’ nog gepatineerd worden. Een andere mogelijkheid om
de witte spikkels visueel weg te werken, is het
toevoegen van een basiskleur.

Mogelijkheden
In het verleden is meermalen gebleken dat het
op de markt zetten van een nieuw product snel
tot teleurstellingen kan leiden. Het voldoet dan
niet aan de hooggespannen verwachtingen. Wat
op kleine schaal onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium goed lukt, wil in
de praktijk wel eens anders uitpakken.
Op grote schaal neemt het volume van een gietstuk sneller toe dan het oppervlak. Dit betekent
een hogere warmteopbouw en een snellere
reactie. Men werkt in een waterig milieu.
Wanneer de temperatuur de 100°C nadert, gaat
het water koken, wat men maar beter kan vermijden door bijvoorbeeld vulstof toe te voegen.
Hiermee dient men bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden. Bij te veel toegevoegde vulstof zou de reactie echter wel eens
niet op gang willen komen. Vooralsnog wordt
aanbevolen om geen massieve gietstukken van
meer dan acht kilo te vervaardigen.
Uiteraard speelt ook de begintemperatuur een
grote rol. Wie met Vubonite aan de slag gaat,
doet er verstandig aan de gebruiksaanwijzingen
goed te bestuderen. Maak bij voorkeur gebruik
van de uitgeteste vulstoffen, glasmatten en
pigmenten. (‘Gecodeerd’ zeggen ze in België.)
Vubonite is een keramisch materiaal. Dat betekent dat het weliswaar zeer sterk kan zijn, maar
ook bros is. Een polyester laminaat kan men
meer flexibel maken door er een rubbercomponent aan toe te voegen. In constructies waar een
zekere flexibiliteit van belang is, heeft polyester
nog de voorkeur boven dit IPC.

bewaren. In Brussel heeft men hier ervaring mee
opgedaan toen uit Amerika een partij wollastoniet in papieren zakken op een pallet aankwam.
Het poeder uit de bovenste zakken poeder was
door absorptie uit de lucht minder actief geworden. Nu wordt het wollastoniet in Brussel behandeld en speciaal verpakt.

5

-

Pieter Keune is chemicus en hoofdredacteur van kM.

via symbion@pandora.be

e-mail ontvangen indien ze zich aanmelden op de mailinglijst

bepaald. Geïnteresseerden kunnen de lijst per post of per

De verkooppunten in Nederland moeten nog worden

(Gent) en KNS (Roeselare).

Polyester & Kunsten Centrum (Genk), Polyester Demaere

Polyester Vanhooren (Brugge) Mida (Brussel), Limburgs

Vubonite is in België verkrijgbaar bij Papermill (Antwerpen),

(symbion@pandora.be) of fax (0032-(0)11-824304).

Voor informatie en vragen kan men terecht via e-mail

Informatie en verkrijgbaarheid

van metaalpoeder’, in: kM 44, pp.45-46.

2 Zie ook: Keune, Pieter, ‘De kleur van metaal. Het gebruik

keramiek, als vulstof voor papier of als isolatiemateriaal.

in de industrie een uitgebreide toepassing, onder meer in

Het mineraal behoort tot de groep van de silicaten. Het vindt

mineraal, dat in bladvorm of vezelige aggregaten voorkomt.

1 Wollastoniet is een vooral in Amerika veel voorkomend

Waarschuwing
De vloeistof bevat 65% fosforzuur en is zeer corrosief. Men dient de nodige voorzorgen bij het
verwerken te nemen. Dus handschoenen aan en
een beschermbril op. Er komen geen schadelijke
dampen vrij en het product is bijna reukloos.
Het uitgeharde product is geheel onschadelijk.

Samenvattend kan men stellen dat dit Vubonite
interessante mogelijkheden biedt.
Mogelijkheden die in de nabije toekomst ongetwijfeld nog zullen worden uitgebreid.

Toekomstige ontwikkelingen
Verontreinigingen in het poeder en sommige
vulstoffen en pigmenten leiden tot gasontwikkeling. Het IPC gaat dan schuimen. Tot nu toe
gebeurt dat ongecontroleerd. Op de universiteit
onderzoekt men de mogelijkheden van gecontroleerd opschuimen. Dat zou een sterk en lichtgewicht ‘schuimkeramiek’ kunnen opleveren.
Het uitgeharde materiaal kan beschilderd worden. Maar er dient nog veel onderzoek gedaan
te worden om tot een betrouwbaar verfsysteem
voor buitentoepassingen te komen.
De grote hittebestendigheid van Vubonite
maakt dit materiaal bij uitstek geschikt voor toepassingen waar de brandweer haar eisen stelt,
zoals aan decors en installaties in publieke ruimtes. Of dit materiaal geschikt is om als een mal
voor het gieten van een bronzen beeld te dienen, zal nog verder moeten worden onderzocht.
Het is in ieder geval wel bestand tegen de hoge
temperatuur van vloeibaar brons.

De technische mogelijkheden van het materiaal
zijn nog lang niet allemaal in kaart gebracht. Er is
dus alle ruimte tot experimenteren. Maar dat
is voor rekening van de kunstenaar. Natuurlijk is
men in Brussel uitermate nieuwsgierig naar
de ervaringen van kunstenaars en hoopt men
nieuwe mogelijkheden te leren kennen.
Vubonite wordt in de handel vergezeld door
een handleiding die naarmate de ervaringen
toenemen, zal worden uitgebreid.
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j
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d

c
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a

Verslaglegging en eerste analyse
Werktijd: 5 dagen doorlooptijd: 1 week

Verslaglegging
Werktijd: 2 dagen doorlooptijd: 1 week

1

a

2

c

3

b

d

4

e

5

6

7

Tentamens

8

Evaluatie
Werktijd: 5 dagen doorlooptijd: 2 weken

j)
k) Uitlooptijd
2 weken

Verslaglegging
Werktijd: 5 dagen doorlooptijd: 1 week

i)

h) Conceptuitwerking
Werktijd: 3 weken doorlooptijd: 3 weken

g) Conceptkeuze
Werktijd: 5 dagen doorlooptijd: 1 week

f)

e) Concepten
Werktijd: 15 dagen doorlooptijd: 3 weken

d) Programma van eisen
Werktijd: 2 dag doorlooptijd: 1 week

c)

b) Verzameling onderzoeksmateriaal
Werktijd: 15 dagen doorlooptijd: 3 weken

Planning
Activiteitenplan:
a) Plan van aanpak
Werktijd: 4 dagen doorlooptijd: 1 week
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f
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h
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j
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Planning
11
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Planning

Plan van aanpak
Milestone meeting met K. Leber
Verzameling onderzoek materiaal
Verslaglegging en eerste analyse
Programma van eisen
Concepten genereren
Tentamens leren en maken
Concepten genereren
Verslaglegging
Conceptkeuze
Conceptuitwerking
Verslaglegging
Evaluatie
Uitloop

4d
66d
15d
5d
2d
5d
15d
10d
2d
5d
15d
5d
5d
10d

Wed
Mon
Mon
Mon
Mon
Wed
Wed
Wed
Mon
Mon
Mon
Mon
Mon
Mon

3/1/06
3/6/06
3/6/06
3/20/06
3/27/06
3/29/06
4/5/06
4/26/06
5/8/06
5/8/06
5/15/06
5/15/06
6/5/06
6/12/06

Mon 3/6/06
Mon 6/5/06
Fri 3/24/06
Fri 3/24/06
Tue 3/28/06
Tue 4/4/06
Tue 4/25/06
Tue 5/9/06
Tue 5/9/06
Fri 5/12/06
Fri 6/2/06
Fri 5/19/06
Fri 6/9/06
Fri 6/23/06

Bijlage 5
Internet Marketing Research resultaten
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