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Structuur rapporten
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Samenvatting
Deze samenvatting behelst een totale samenvatting van alle afstudeerrapporten.
Dit bestaat uit dit rapport (vooronderzoek en afstudeeropzet), deelrapport A
(uitwerking constructie), deelrapport B (uitwerking omhulling) en deelrapport C
(meetresultaten van het isolatiemateriaal pyrogel). Om het overzichtelijk te
houden is de samenvatting onderverdeeld in 4 paragrafen die corresponderen met
elk deelrapport. Deze staan ook aan het begin van elk desbetreffende deelrapport.
Vooronderzoek en opzet afstudeeronderzoek (dit rapport)
In Pakistan zijn in 2005 na een aardbeving extra vluchtelingen gestorven door de
ongeschiktheid van tenten. Dit feit en de verwachte voorspelling van het WHO
CRED over een toename van het aantal natuurrampen is aanleiding geweest om
huisvesting voor vluchtelingen nader te bekijken.
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de hulpverlening, is het
hulpverleningstraject in kaart gebracht. Het hulpverleningstraject kan in 7 fasen
ingedeeld worden die begint bij het produceren van noodonderkomens tot het
verlaten van vluchtelingenkampen door vluchtelingen die terugkeren naar hun
oorspronkelijke gebieden. De fasen zijn onder te verdelen in de fase
‘voorbereiding’, de fase ‘dreigend gevaar’, de fase ‘transitie’, de fase
‘noodtoestand’, de fase ‘verzorging en onderhoud’, de fase ‘duurzame
oplossingen’ en de fase ‘einde hulpverlening’.
Noodonderkomens worden in verschillende fasen van het hulpverleningstraject
ingezet. Zo zijn er de familienoodonderkomens die onderdak moeten bieden aan
vluchtelingen en de grotere noodonderkomens voor maatschappelijke faciliteiten
voor het onderbrengen van b.v. medische voorzieningen. Beide typen
noodonderkomens zijn geanalyseerd op materialisatie, assemblage, flexibiliteit
en klimatisering.
De verschillende familienoodonderkomens hebben allemaal verschillende
eigenschappen en scoren op de ene punten beter dan op de andere punten en
andersom. Wat opvalt zijn de overeenkomstige problemen m.b.t. de
klimatisering. Eén type omhulling wordt vaak gebruikt voor meerdere (zo niet
alle) klimaten. Dit heeft negatieve gevolgen voor de passieve klimaatbeheersing.
Oververhitting door de zon of onderkoeling door de koude buitentemperaturen
zijn het gevolg.
Dit geldt ook voor noodonderkomens voor maatschappelijk faciliteiten. Hier kan
nog worden aangevuld dat deze type noodonderkomens, behalve dat ze weinig
flexibel zijn aan klimaten, ook weinig flexibel zijn bij wisseling van
gebruiksfuncties en niet geschikt zijn om de binnenruimte te conditioneren met
installaties.
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Het ontwerpen van noodonderkomens vraagt een veel meer integrale benadering.
De slimbouwen® filosofie kan hier een bijdrage aan leveren. Een
demonstratieproject dat volgt uit de slimbouwen® filosofie is de boogstal,
ontwikkeld door ir. R. Gijsbers als onderdeel van zijn afstuderen. De boogstal,
die gebruikt wordt voor het huisvesten van rundvee, onderscheidt zich t.o.v. de
traditionele melkveestal door lagere bouwkosten (circa 30% lager), een snellere
bouwwijze, hogere flexibiliteit door een vrije overspanning, een hoge
duurzaamheid en de mogelijkheid van demontage met zeer weinig sloopafval.
De slimbouwen® filosofie en in het bijzonder (de voordelen van) de boogstal
kunnen worden aangegrepen om een noodonderkomen voor maatschappelijke
faciliteiten te ontwikkelen.
In hoofdstuk 6 is een nieuw concept bedacht van een nieuw noodonderkomen,
gebaseerd op de boogstal: de community shelter. De community shelter moet
eenvoudig geassembleerd kunnen worden, is flexibel uitbreidbaar en aanpasbaar
aan verschillende klimaten en gebruiksfuncties, is conditioneerbaar en is
herbruikbaar. Deze community shelter is gepresenteerd op het symposium
‘innovative sheltering’ in november 2007 op de TU/e waar de reacties erg
positief waren.
Deze positieve reacties zijn aanleiding geweest om de community shelter verder
uit te werken als onderdeel van het afstudeeronderzoek. Het probleemveld dat
moet worden opgelost is het verschil in setting tussen de boogstal en de
community shelter. De boogstal is onder ideale omstandigheden met machines
en elektriciteit geassembleerd. Dit is in een rampgebied niet voorhanden.
Daarnaast zijn bodem en klimaatgegevens niet van te voren bekend. Ook moeten
de onderdelen allemaal klein van formaat zijn om ze te kunnen transporteren in
een zeecontainer. De probleemstelling van het afstudeeronderzoek is dan ook:
Onder welke condities kan het boogstalconcept worden ingezet om huisvesting
van maatschappelijke faciliteiten in rampgebieden te verbeteren? Voor een
verdere uitwerking van de afstudeeropzet zie hoofdstuk 7. De uitwerking van de
community shelter is verdeeld over de 2 deelrapporten A en B. Deelrapport C
geeft aanbevelingen over het gebruik van pyrogel als isolatiemateriaal aan de
hand van gedane metingen.

Deelrapport A (uitwerking constructie)
Dit deelrapport behandelt de volledige constructieopbouw van de community
shelter, gesplitst in de hoofddraagconstructie en de fundering. Voor het ontwerp
en de materialisatie van de constructie is er een programma van eisen opgesteld.
Deze is gebaseerd op het concept voor een nieuw noodonderkomen voor
maatschappelijke faciliteiten (de community shelter) zoals beschreven in het
vooronderzoek en zoals gepresenteerd op het symposium.
Voor een zo groot mogelijke betrouwbaarheid en grote inzetbaarheid wordt de
community shelter niet benaderd als tent waar geen echte eisen voor zijn, maar
moet het voldoen aan de strengste eisen uit het Nederlandse bouwbesluit
aangevuld met eisen die opgesteld zijn door het Shelter Centre Geneve in de
‘Shelter Standards 07b’. Uit het bouwbesluit komt de strengste eis ten aanzien
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van de te rekenen windbelasting, waarbij wordt uitgegaan van een windgebied I
(langs de kust) onbebouwd. Uit de shelternorm komt de eis om te rekenen met
een twee keer hogere waarde voor de sneeuwbelasting, dan waar in Nederland
mee moet worden gerekend.
Als constructievorm is uitgegaan van de boogvorm met de doorsnede van een
driehoekig vakwerkspant zoals toegepast in de boogstal. Deze bleek namelijk na
onderzoek vele voordelen te hebben op het gebied van een gunstig gewicht,
krachtenverloop en flexibiliteit t.o.v. een traditionele (zadeldak)vorm. Later in
dit onderzoek is dit getoetst of deze afweging ook te rechtvaardigen is. Dit bleek
voor zowel de vorm als voor de liggerkeuze zo te zijn.
Bij de sterkteberekening van de constructie bleek vooral de hoge
sneeuwbelasting bepalend. De boogconstructie is zowel doorberekend voor een
stalen variant als een aluminium variant. Aluminium is lichter dan staal, maar
daarnaast wel minder sterk en duurder. Uit een keuzemodel bleek de stalen
variant veel gunstiger te zijn, met name op transportvolume en -kosten viel deze
beduidend gunstiger uit. Hiervoor is uiteindelijk ook voor gekozen. Het gewicht
per (identieke) ligger onder de 75 kg per stuk en is daardoor prima te dragen
door minimaal 3 personen.
Voor de assemblage van de spanten worden twee halve bogen scharnierend in de
nok met elkaar verbonden. Als staande bevindt dit scharnier bevindt zich op een
hoogte van circa 1,4 meter vanaf de grond. Zo kan alles vanaf de grond worden
bereikt, waardoor de veiligheid wordt vergroot tijdens het assembleren.
Uiteindelijk kan de volledige constructie worden opgetrokken dmv een handlier
(per boog) zodat er geen kranen of machines nodig zijn.
De vakwerkliggers (allemaal identiek) kunnen op een snelle en eenvoudige
manier aan elkaar worden verbonden met een draaibeweging. In één draaiende
beweging vallen de losse vakwerkliggers in elkaar waarna deze worden geborgd.
Deze verbinding is voor beide uiteinden identiek, waardoor het niet uitmaakt hoe
ze liggen als ze verbonden worden. Met dit zelfde draaiprincipe wordt ook het
nokscharnier en funderingsscharnier verbonden.
De constructiebogen worden onderling gekoppeld door koppelkokers welke snel
een borgpen vastgezet kunnen worden. In één veld is een windverband nodig
voor de stabiliteit van de volledige constructie. In de kopgevel komen stijlen, die
bovenin scharnierend zijn verbonden met de constructie boog. Hierdoor kunnen
deze ook vanaf de grond, voor het optrekken, al worden aangebracht, waarna ze
uiteindelijk onderin geborgd kunnen worden aan een kopgevelregel.
Omdat het een lichtgewichtconstructie betreft welke bestand moet zijn tegen
hoge windbelastingen, is er een opwaartse kracht waarmee rekening moet
worden gehouden. Dit wordt opgelost doormiddel van een klapankersysteem. Dit
type anker kan met handkracht ingebracht worden, waarna het met een krik
gekanteld en verankerd wordt met de bodem. Zelfs in slappere gronden kan elk
anker hoge trekkrachten opnemen. Tevens kan bij het verankeren getest worden
of deze ook daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen wat weer zorgt voor
een hogere betrouwbaarheid.
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De boogspanten worden scharnierend verbonden met de funderingsplaat. Om de
afstand te overbruggen voor het optrekken van de constructie in de hoogte,
schuift de constructieboog door een geleiderail van circa twee meter tijdens het
optrekken naar de funderingplaat, waarna deze verankerd word. Door voor het
uitzetten van de fundering gebruik te maken van middelen als een
slangenwaterpas, doosniveau en diagonalen die uitgelegd worden, kan dit
uitzetten snel en door ongetrainde personen uitgevoerd worden.

Deelrapport B (uitwerking omhulling)
De omhulling van de community shelter bestaat uit 2 delen: de constructieve
huid en de isolerende huid. Deze 2 lagen worden gescheiden van elkaar
aangebracht, zodat de community shelter zowel flexibel geïsoleerd als
ongeïsoleerd kan worden uitgevoerd.
De omhulling van de ongeïsoleerde community shelter bestaat uit een
constructieve huid en een daarboven liggend ventilatiegaas. De constructieve
huid draagt de wind- en sneeuwbelastingen af naar de constructiebogen en
beschermd de binnenruimte tegen waterindringing. Het ventilatiegaas draagt ook
voor een gedeelte de windbelastingen af en ontlast daarmee de constructieve
huid en blokt tevens de zonnewarmte, waardoor er minder stralingswarmte de
binnenruimte kan binnentreden.
Voor de materialisatie en het ontwerp van de constructieve huid is een
Programma van Eisen gemaakt. Dit PvE is gebaseerd op bestaande eisen van het
Shelter Centre Geneve, aangevuld met eigen eisen. Voor de materialisatie is
gekozen voor PVC gecoat polyester. Dit is een materiaal dat veelvuldig als dak
wordt toegepast bij tentconstructies. ETFE-folie, dat veel als luchtkussens in
kasconstructies wordt gebruikt, was ook een keuzeoptie maar bleek ongeschikt
(voldeed niet aan het PvE) omdat het snel (verder) scheurt waardoor een
levensduur van >10 jaar waarschijnlijk niet gehaald kan worden, het een te grote
(blijvende) rek heeft en dus niet maatvast is en het is moeilijk om elementen aan
folie te bevestigen zoals (rits)verbindingen. Als type PVC gecoat polyester is
gekozen voor Duraskin® standard van de Duitse fabrikant Verseidag.
Eén stuk constructieve huid loopt over één veld (tussen twee constructiebogen)
over de gehele lengte van de constructiebogen. Voor de basisopzet, dat bestaat
uit 5 constructiebogen, zijn 4 constructieve huiden nodig. De constructieve
huiden zijn allemaal gelijk aan elkaar, waardoor assemblagevergissingen worden
beperkt. Aan de binnenzijde van de constructieve huid is een verticale
entreewand gestikt die als entreeopening wordt gebruikt. De constructieve
huiden kunnen eenvoudig worden opgespannen met een staaldraad die de
constructieve huid verbindt de funderingselementen, zodat opwaaien/klapperen
wordt voorkomen.
De constructieve huiden zijn aan de zijkanten voorzien van een ingelaste pees
die door de geleiderail (bevestigd aan het onderprofiel van de constructieboog)
kan worden getrokken. Deze verbinding wordt ook bij tentconstructies toegepast
en heeft daarmee zijn werking in de praktijk al bewezen. Ook de kopgevels
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worden op deze manier bevestigd aan de constructiebogen en worden aan de
onderzijde met grondankers afgespannen aan de grond.
In het midden van de constructiebogen zit een nokscharnier. Door dit
nokscharnier kunnen 2 overeind staande halve spantbogen in het midden naar
beneden zakken tot 1,4 meter boven de grond. De geleiderails kunnen zo
allemaal vanaf de grond bereikt worden. Dit betekent automatisch dat het
ventilatiegaas, de constructieve huiden en kopgevels allemaal vanaf de grond
kunnen worden geassembleerd. Dit vergoot de veiligheid voor de
assembleerders. Kranen en/of andere machines zijn overbodig.
Het bovenliggende ventilatiegaas is op het bovenprofiel van de constructieboog
geplaatst. Het ventilatiegaas is gemaakt van PVC gecoat polyester en is ook aan
de zijkanten voorzien van een ingelaste pees. Het wordt op de exact dezelfde
manier geassembleerd en aangespannen als de constructieve huid. Zo ontstaat
een herhaling van assemblagehandelingen dat de kans op vergissingen beperkt.
Als de constructiebogen omhoog zijn getrokken, kan de bodemafsluiting in de
binnenruimte gelegd worden. De bodemafsluiting bestaat uit een PVC grondzeil.
Deze wordt met een ruimte overlap over de andere grondzeilen uitgerold over de
bodem.
In theorie worden er geen grote problemen omtrent de assemblage verwacht.
Toch kunnen er in de praktijk faalkansen optreden. Om dit te kunnen toetsen
wordt er in het voorjaar aangevangen met het produceren van prototype 1:1.
Gedurende de assemblage van dit prototype worden alle handelingen
geanalyseerd en gerapporteerd. Op deze manier kunnen faalkansen ontdekt
worden en kan het ontwerp eventueel worden aangepast.
De isolerende huid wordt niet uitgewerkt in dit onderzoek, omdat deze anders te
groot zal worden. Wel zijn er voorzieningen in het ontwerp aangebracht die het
mogelijk maken om de community shelter te isoleren. De belangrijkste
voorziening is de verbinding, wat een pees-geleiderail verbinding is.

Deelrapport C (meetresultaten van het isolatiemateriaal pyrogel)
Dit deelrapport bevat de meetresultaten van het isolatiemateriaal pyrogel. Dit
laatste deelrapport bevat geen uitwerking van de community shelter, maar is een
aanvullend onderzoek (aanbeveling) ,dat antwoord geeft of het materiaal
geschikt zou kunnen zijn om toe te passen als isolatiemateriaal van
noodonderkomens.
De huidopbouw van huidige wintertenten en grote noodonderkomens bestaan
veelal uit drie lagen polyesterkatoen (één buiten- en twee binnententen). Hierbij
zorgen de luchtlagen tussen het polyesterkatoen voor enige thermische isolatie.
Behalve dat de levensduur van deze tenten zeer gering is (< 1-2 jaar), kunnen
vraagtekens worden gezet bij de mate van betrouwbaarheid van isoleren door de
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luchtlagen. Er kan convectie optreden binnen een luchtlaag, dat weer negatieve
gevolgen heeft voor het isoleren.
Dit is aanleiding geweest om te kijken naar een betrouwbare huidopbouw van
vaste, oprolbare isolatiematerialen, zoals die ook voor de community shelter
wordt toegepast, die kunnen worden ingeklemd tussen 2 folies. Van zo’n
opbouw is in de zomer van 2008 een test shelter (schaalmodel) gemaakt. De
opbouw bestaat uit 10 mm pyrogel dat is verlijmd met PU constructielijm aan
een binnen- en buitenfolie van 0,5 mm PVC. Er is voor pyrogel gekozen door de
zeer goede isolerende eigenschappen en de goede contacten met ISN, importeur
van pyrogel die het materiaal heeft gesponsord.
Midden augustus 2008 zijn op een privéterrein in Eindhoven
temperatuurmetingen verricht met de test shelter. Doel van de metingen was
inzicht te krijgen in het temperatuurverloop van de klimaathuid door het
binnenklimaat van de test shelter te verwarmen met een constant vermogen van
100 Watt. Deze 100 Watt komt overeen met de warmteafgifte van 1 persoon bij
een normale activiteit.
Uit de bouwfysische meetresultaten volgt dat het temperatuurverschil tussen de
buiten- en binnenlucht, gemeten over3 dagen, gemiddeld 12,4 0C is. Simpel
vertaald betekent dit, dat als een vluchteling na een ramp in de test shelter had
gebivakkeerd bij een buitentemperatuur van -10 0C, de binnentemperatuur
(zonder verwarming) 2,4 0C was geweest. Het risico van onderkoeling of een
levensbedreigende situatie wordt hiermee ingeperkt. Met aanvulling van dekens
en evt. een stoof kan een acceptabel binnenklimaat worden verkregen tijdens
extreem koude buitentemperaturen.
De bouwfysische uitkomsten kunnen als bevredigend worden benoemd. Evenals
de optische brandtesten die aantonen dat pyrogel moeilijk ontvlambaar is.
Echter, er zitten ook een paar nadelen aan het gebruik van pyrogel. Naast het
treffen van voorzorgsmaatregelen om jeukende handen en kans op irriterende
ogen bij de verwerking van Pyrogel te voorkomen, heeft Pyrogel ook een hoog
soortelijk gewicht (142 kg/m3) en heeft het een hoge aanschafprijs (‡25 tot ‡28
per m2 per 10 mm) vergeleken met andere vaste, oprolbare isolatiematerialen
zoals glaswol en steenwol.
Als isolatiemateriaal voor de community shelter kan glaswol een prima
alternatief zijn als isolatiemateriaal. Glaswol is makkelijker te verwerken, veel
malen goedkoper (+/- ‡6 per m2 bij een gelijke U-waarde als het 10 mm pyrogel)
en heeft een lager soortelijk gewicht (tot 60 kg/m3). Glaswol heeft wel een
hogere lambda-waarde, waardoor het isolatiepakket bij dezelfde
U-waarde dikker zal zijn dan bij gebruik van pyrogel. In tegenstelling tot pyrogel
is glaswol wel indrukbaar maar toch veerkrachtig/comprimeerbaar, waardoor het
transportvolume weer gereduceerd kan worden.
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1 Inleiding
Een nieuwsitem van de NOS uitgegeven op de datum 05-12-2005:
Figuur 1.1 (vorige pagina)
Afghaanse vluchteling voor
haar noodonderkomen in de
Afghaanse hoofdstad Kabul

Meeste tenten in Kashmir ongeschikt
Van de tenten die de overlevenden van de aardbeving in Pakistan moeten
herbergen is negentig procent niet geschikt voor winterse omstandigheden. Dat
hebben de Verenigde Naties vandaag bekendgemaakt.
Met de echte winter nog voor de deur, zijn er nu al 700 mensen met
onderkoelingsverschijnselen opgenomen. Een aantal mensen is al aan de kou
bezweken.
De tenten worden met provisorische maatregelen zoveel mogelijk 'winterklaar'
gemaakt. Over de tenten worden dikke lagen plastic geplaatst. Ook worden
zoveel mogelijk extra dekens en kacheltjes verdeeld.
Het is schrijnend om te lezen dat vluchtelingen indirect sterven door een
aardbeving, omdat hun noodonderkomens niet geschikt zijn voor winterse
omstandigheden. Niet alleen de ongeschiktheid van noodonderkomens in
bepaalde klimaten, maar ook de verwachte toename van het aantal natuurrampen
in de toekomst baart zorgen:
Het IPCC (het Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie
van de Verenigde Naties, opgericht in 1988, om de risico's van
klimaatverandering te evalueren. Het panel bestaat uit honderden experts uit de
hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen,
milieuorganisaties en andere organisaties. Het IPCC stelt dat het aantal
tropische stormen in toekomst zal toenemen en deze zullen ook vooral heftiger
worden en er worden meer mensen bedreigd en/of getroffen door
overstromingen langs de zeekust door het stijgen van de zeespiegel [bron:
‘Climate Change 2007, IPCC].
Toename van het aantal natuurrampen in combinatie met een verwachte stijging
van de wereldbevolking van 6 miljard nu naar 9 miljard in 2048, betekent in alle
waarschijnlijkheid ook een toename van het aantal vluchtelingen. Deze toename
en de ongeschiktheid van noodonderkomens in bepaalde klimaten vragen om
meer aandacht voor huisvesting van vluchtelingen.
In dit rapport nemen we bestaande huisvesting voor vluchtelingen onder loep om
te kijken of het artikel over ongeschiktheid van tenten in Pakistan een incident is
geweest door bijvoorbeeld schaarste of te laat en verkeerd reageren van
hulporganisaties of dat er structurele, kwalitatieve problemen zijn. Dit gaan we
doen door de verschillende fasen van het hulpverleningstraject in beeld te
brengen, om te kijken in welke fase(n) noodonderkomens worden ingezet om
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vervolgens de gebruikers en de afnemers te analyseren en bestaande
noodonderkomens op een groot aantal zelfsamengestelde criteria te beoordelen.
Met de bevindingen van dit onderzoek wordt gekeken op welke manier de
slimbouwen® filosofie, ontwikkeld door Dr. Ir J.J.N. Lichtenberg en breed
uitgedragen door de leerstoel product development van de sectie building
technology van de faculteit bouwkunde, een rol kan spelen in het kwalitatief
verbeteren van noodonderkomens. De slimbouwen® filosofie is een integrale
visie op bouwen en eventueel een stelsel van afspraken en richtlijnen op
strategisch niveau. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.
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2 Hulpverleningtraject
Het hulpverleningstraject is verdeeld in 7 fasen. Deze 7 fasen geven het hele
proces weer van voorbereiding door hulporganisatie en overheden op een ramp
tot het uiteindelijk terugkeren van vluchtelingen naar hun oorspronkelijke
onderkomens of gelijkwaardige alternatieven. Wij gaan uit van de fasen zoals die
zijn geformuleerd door T. Corsellis en A. Vitale van het Shelter Centre Genève
in de publicatie ‘transitional settlement displaced populations’, 2007.

Figuur 2.1
Aantal fasen in het
hulpverleningstraject volgens de
publicatie ‘transitional settlement
displaced populations’

2.1 Fase ‘voorbereiding’
De ‘fase voorbereiding’ is de periode die vooraf gaat aan een calamiteit. Met een
calamiteit wordt een (natuur)ramp of een oorlog/conflict bedoeld. In deze fase is
er nog geen serieuze dreiging van een calamiteit. Tijdens de fase ‘voorbereiding’
worden alle mogelijke noodscenario’s die kunnen gebeuren en hoe daarop op te
handelen vastgelegd in een handboek. Dit handboek wordt vaak in onderling
overleg samengesteld door overheden en nationale en internationale
hulporganisaties. Hierin staat ook de organisatiestructuur beschreven. Een ander
onderdeel in de voorbereidingsfase is het aanleggen van veiligheidsvoorraden
van o.a. noodonderkomens. Noodonderkomens kunnen zo bij een calamiteit snel
worden ingezet. Een goed georganiseerde voorbereidingsfase kan een positieve
bijdrage leveren aan het verloop van het hulpverleningstraject en daarmee het
redden van levens.
2.2 Fase ‘dreigende calamiteit’
De fase ‘dreigende calamiteit’ is de periode vlak voor een calamiteit die dreigt te
ontstaan. Enkele calamiteiten zijn van te voren in te schatten. Bij natuurrampen
waarschuwen meteorologen met weersverwachtingen voor rampen die kunnen
ontstaan zoals tornado’s. Tornado’s beginnen vaak ergens op zee en zijn met de
huidige kennis vrij nauwkeurig te bepalen waar ze aan land komen en met welke
kracht. Ook oorlogen en gewapende conflicten ontstaan niet zomaar. Langdurige
spanningen tussen volkeren, regio’s of landen vooraf zijn hier vaak aanleiding
toe. Het voordeel van het voorspellen van een calamiteit is dat overheden en
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hulporganisaties sneller kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Iedereen kan
alvast in de hoogste staat van paraatheid worden gesteld.
2.3 Fase ‘transitie’
De fase ‘transitie’ is de periode vlak na een calamiteit. Bewoners hebben hun
oorspronkelijke onderkomen verloren of hebben deze moeten achterlaten en
trekken weg naar veiligere gebieden elders. Het vluchten gebeurt vaak in grote
groepen (vluchtelingenstromen) en afhankelijk van de calamiteit, lopend of met
een voertuig. Tijdens deze fase schatten de hulporganisaties de ernst van de
situatie in. Zij zullen in eerste instantie voornamelijk inspelen op de hoeveelheid
vluchtelingen en hun primaire behoeften. Met die gegevens worden
veiligheidsvoorraden geprepareerd en klaargemaakt voor transport.
2.4 Fase ‘noodtoestand’
De fase ‘noodtoestand’ is de periode waarbij grote groepen vluchtelingen zich
verzamelen in andere veilige regio’s/landen en daar wachten op hulp van
de lokale bevolking/overheid (vaak niet op voorbereid) en hulporganisaties.
2.5 Fase ‘verzorging en onderhoud’
De fase ‘verzorging en onderhoud’ is de periode vanaf het verzamelen van grote
groepen vluchtelingen op een veilige plaats tot het moment dat al deze
vluchtelingen zijn voorzien van noodonderkomens en worden onderhouden door
hulporganisaties/overheden. Deze fase kan worden onderverdeeld in de fase
‘acute noodopvang’ die zich alleen richt op de primaire behoeften zoals water,
voedsel, eerste hulp voorzieningen en noodonderkomens en de ‘semipermanente’ fase die zich richt op meer secundaire behoeften voor de lange
termijn zoals educatie voor kinderen, ruimten voor religie en andere
maatschappelijke faciliteiten en hoogwaardige medische voorzieningen.
2.6 Fase ‘duurzame oplossingen’
De fase ‘duurzame oplossingen’ is de periode dat opvang van vluchtelingen in
noodonderkomens (in een vluchtelingenkamp) is beëindigd, doordat
vluchtelingen terugkeren naar de oorspronkelijke gebieden waar ze vandaan
komen, zich vestigen in de buurt waar ze zijn opgevangen of naar een ander land
vertrekken.
2.7 Fase ‘einde hulpverlening’
De fase ‘einde hulpverlening’ is de periode nadat alle vluchtelingen een
duurzame huisvestingsoplossing hebben gevonden. Accommodaties en
faciliteiten waar de vluchtelingen gebruik van hebben gemaakt worden
afgebroken en er vindt een evaluatie van de hulpverlening plaats. De uitkomst
van deze evaluatie kan worden aangegrepen om in de toekomst nog beter hulp te
kunnen verlenen bij calamiteiten.
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3 Doelgroep
De doelgroep waar fabrikanten van noodonderkomens zich op richten zijn
slachtoffers van calamiteiten die hun eigen onderkomen kwijt zijn geworden of
moesten verlaten. Maar niet alleen vluchtelingen zijn de gebruikers, ook
hulpverleners die de vluchtelingen ter plaatse hulp aanbieden moeten onderdak
hebben in tijdelijke huisvesting. Deze gebruikers zijn echter niet de afnemers van
noodonderkomens. Dit zijn grote hulporganisaties en overheden.
In dit hoofdstuk worden de gebruikers en afnemers nader bekeken. Het zal
antwoord geven op de redenen van vluchten door bevolkingsgroepen, wat het
huidige aantal vluchtelingen is en wat de toekomstverwachting zal zijn.
3.1 Gebruikers
3.1.1 Vluchtelingen
In de fase ‘acute noodopvang’ en de ‘semi-permanente’ fase binnen de fase
‘verzorging en onderhoud’ (paragraaf 2.5) zullen vluchtelingen gebruik maken
van noodonderkomens voor henzelf en noodonderkomens waar maatschappelijke
faciliteiten in zijn gevestigd zoals medische voorzieningen. Het woord
‘vluchtelingen’ is als volgt gedefinieerd door het woordenboek ‘van Dale’:
Vluchteling (de ~(m.), ~en): 1. Iemand die vlucht of gevlucht is voor lijfsgevaar
of geweld.
Lijfsgevaar en/of geweld zijn de redenen om oorspronkelijke huisvesting te
verlaten. Mensen die eerst als individu deel uitmaken van een maatschappij
worden ineens getransformeerd tot vluchteling en gaan anoniem op in
vluchtelingenstromen.
3.1.1.1 Lijfsgevaren
Lijfsgevaar is een zeer ruim begrip en wordt daarom onderverdeeld in
natuurrampen, technologische rampen en geweld (oorlogen/gewapende
conflicten). Technologische rampen zijn ongelukken die kunnen ontstaan in
industriële omgevingen zoals een kernramp of tijdens transport van chloor.
Mensen die ontheemd zijn door technologische rampen worden buiten
beschouwing gelaten. Het aantal vluchtelingen van dit soort rampen is vaak vrij
laag door de steeds strengere wordende eisen. Daarnaast vinden deze rampen
vaak op kleine schaal plaats in westerse, stedelijke gebieden. Mensen die hun
eigen onderkomen niet meer in kunnen worden vaak opgevangen door
familieleden of gehuisvest in bestaande gebouwen elders in de stad of regio. Er
is hier geen sprake van vluchtelingen die urgent een noodonderkomen nodig
hebben. Het onderzoek richt zich op vluchtelingen die gevlucht zijn vanwege
natuurrampen en oorlogen. De natuurrampen worden onderverdeeld in
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biologische (buiten beschouwing) geofysische, klimatologische, hydrologische
en meteorologische natuurrampen, zie figuur 3.1.

Figuur 3.1
indeling van natuurrampen
volgens het WHO CRED. Heeft
betrekking op figuur 3.2

3.1.1.2 Toekomstverwachting
Hoe cru het ook klinkt maar de afzet van noodonderkomens is voor een groot
deel afhankelijk van het verwachte aantal vluchtelingen in de toekomst. Als het
aantal vluchtelingen in de toekomst drastisch zal afnemen, zullen afnemers
(hulporganisaties en overheden) minder snel investeren in nieuwe (ontwerpen
van) noodonderkomens en zullen ze vasthouden aan de bestaande
noodonderkomens.
Natuurrampen
Het aantal natuurrampen in de toekomst waarvoor mensen moeten vluchten, is
moeilijk te voorspellen. Wel kan er een aanname worden gedaan op basis van
gegevens uit het verleden. Sinds 1975 wordt het aantal natuurrampen
geregistreerd door het WHO CRED (gelieerd aan de UNHCR). Het aantal
natuurrampen vanaf 1988 tot 1997 is vrij stabiel en in de periode 1997 tot 2000
is er een explosieve groei. Het aantal natuurrampen vanaf 2000 tot 2007 blijft
vrij stabiel op zo’n 400 rampen per jaar, zie ook figuur 3.2. Het aantal
natuurrampen geeft niet gelijk aan of het aantal vluchtelingen ook toe- of
afneemt. Wel is te constateren dat het aantal hydrologische natuurrampen
(overstromingen en tsunami’s) van 1988 tot 2007 sterk is toegenomen. Het
sterke vermoeden bestaat dat deze door de klimaatveranderingen, o.a. door
stijging van de zeespiegel, worden veroorzaakt. Door een hogere
onvoorspelbaarheid en het vooraal heftiger worden van natuurrampen en dit in
combinatie met een groei van de wereldbevolking van 6 miljard nu tot 9 miljard
in 2048, zal het aantal vluchtelingen die ontstaan bij natuurrampen eerder toedan afnemen.

Figuur 3.2
aantal natuurrampen over de
periode 1988 - 2007, ingedeeld
volgens figuur 3.1
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Figuur 3.3
aantal binnenlandse en
buitenlandse vluchtelingen over
een periode van 1989 tot 2007

Geweld
Er zijn op dit moment volgens de USCR (U.S. Committee for Refugees),
verdeeld over 42 landen wereldwijd, 40 miljoen vluchtelingen door geweld.
Deze vluchtelingen worden onderverdeeld in binnenlandse vluchtelingen
(internally displaced people,
blauwe lijn figuur 3.3) en
buitenlandse vluchtelingen
(‘refugees’, rode lijn figuur 3.3).
Waar figuur 3.3, ondanks een
lichte stijging in het laatste jaar,
een algehele dalende trend van het
aantal buitenlandse vluchtelingen
laat zien, neemt het aantal
binnenlandse vluchtelingen juist
toe.

Het aantal conflicten die aanleiding zijn voor het vluchten van mensen, is
stijgende vanaf de eerst registratie in 1945 (figuur 3.4) Deze conflicten,
bijgehouden door de universiteit van Heidelberg (Duitsland), worden
onderverdeeld in lage, gemiddelde en hoge intensiteit. Uit de grafiek volgt dat
het aantal conflicten in zijn totaliteit toeneemt. Ook hier geldt, net zoals bij de
natuurrampen, dat het aantal vluchtelingen in de toekomst niet goed kan worden
voorspelt. Een stijgende trend van het aantal conflicten zal in ieder geval geen
daling van het aantal vluchtelingen betekenen.

Figuur 3.4
aantal conflicten over een
periode van 1989 tot 2007

3.1.2 Hulpverleners
Niet alleen de vluchtelingen zullen gebruik maken van noodonderkomens, maar
ook hulpverleners ter plekke, die het gebruiken als coördinatie- en
instructieruimte maar ook als slaapruimte. De hulpverleners werken veelal voor
grote internationale hulporganisaties zoals de UNHCR en het Rode Kruis.
3.2 Afnemers
De afnemers van noodonderkomens zullen hulporganisaties en overheden zijn
die noodonderkomens weer beschikbaar stellen aan vluchtelingen.
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4 Analyse bestaande noodonderkomens
In bestaande literatuur wordt vrijwel niets geschreven over kwaliteiten van
noodonderkomens. Dit is de reden om zelf bestaande noodonderkomens te
analyseren op een aantal belangrijke criteria die invloed hebben op de
inzetbaarheid, de assemblage, het materiaalgebruik en de klimaatbeheersing. Het
doel van deze analyse is niet het onderling vergelijken van noodonderkomens,
zodat er een rangorde op basis van kwaliteit tussen deze noodonderkomens kan
worden gemaakt. Het doel is juist te onderzoeken of er een patroon van
eventuele structurele problemen in ontwerpen van noodonderkomens is te
ontdekken.
4.1 Toetsingscriteria
Om bestaande noodonderkomens te kunnen analyseren, moeten criteria worden
opgesteld. Deels van de criteria komen voort uit bestaande normen
(shelternormen, the Sphere Project), anderen zijn zelf samengesteld. De criteria
die hieronder zijn opgesteld zijn allemaal voorzien van een toelichting.
Afmetingen, oppervlakte en inhoud
De afmetingen van een noodonderkomens bepalen het aantal vluchtelingen dat
kan worden gehuisvest. Het benodigde oppervlakte dat vluchtelingen nodig
hebben is minimaal 3,5 m2 [bron: publicatie Sphere Project, 2004]. Minder
gebruiksoppervlakte heeft consequenties voor privacy en gezondheid.
Aanschafprijs
Om de prijzen van noodonderkomens onderling te kunnen vergelijken, kan de
totale aanschafprijs gedeeld worden door de oppervlakte. Er ontstaat dan een
m2-prijs.
Productieproces
Het noodonderkomen moet seriematig kunnen worden geproduceerd. Dit
betekent een eenvoudig (lokaal) productieproces. Vergaande prefabricatie leidt
tot minder assemblagehandeling en -vergissingen in het rampgebied.
Materialisatie
De materialisatie heeft betrekking op de constructie, de omhulling (huid) en de
bodemafsluiting. De belangrijkste criteria van het materiaalgebruik zijn het
brandgedrag, de acceptatie door vluchtelingen, de UV-bestendigheid, de
weerstand tegen wind- en sneeuwbelastingen, het temperatuurbereik, de
daglichttoetreding, de duurzaamheid en de levensduur.
Transport
De wijze van opslag/transport en het transportgewicht en -volume heeft een grote
invloed op de snelle inzetbaarheid. Opslag en transport van noodonderkomens
mogen niet tot aantasting van micro-organismen of beschadigingen leiden.
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Assemblage
Niet alleen het transport maar ook het assemblageproces kan bijdragen aan een
snelle inzetbaarheid. De assemblagetijd moet zo kort mogelijk zijn, het
assemblageproces moet vergissingen uitsluiten, de veiligheid van de
assembleerders moet gewaarborgd worden en er kan met name in een vroeg
stadium geen gebruik worden gemaakt van zware machines/kranen en
elektriciteit.
Flexibiliteit
Het noodonderkomen moet bij voorkeur flexibel gebruikt kunnen worden.
Wisseling van gebruiksfuncties moeten mogelijk zijn, evenals toepassing van
noodonderkomens in verschillende klimaten.
Deassemblage en hergebruik
Deassemblage en hergebruik van noodonderkomens moet gestimuleerd worden.
En als dat niet mogelijk/nodig is, moeten ze op een goede wijze kunnen worden
gerecycled.
Passieve klimaatbeheersing
Het noodonderkomen moet op een goede wijze passief geklimatiseerd kunnen
worden (koelen en verwarmen zonder gebruik te maken van installaties). Bij
warme buitentemperaturen betekent dit het voorkomen van oververhitting in de
binnenruimte en voldoende mogelijkheden tot ventilatie. Bij koude
buitentemperaturen betekent dit bescherming tegen de kou door voldoende
isolatie.
Actieve klimaatbeheersing
Het noodonderkomen moet bij voorkeur ook de mogelijkheid kunnen bieden om
actief te kunnen worden geklimatiseerd (koelen en verwarmen met installaties).
Dit betekent dat de binnenruimte geïsoleerd moet kunnen worden om het
binnenklimaat op een vaste binnentemperatuur te houden en dat er voorzieningen
moeten zijn aangebracht waar installaties op kunnen worden aangesloten.
Met bovenstaande criteria kunnen bestaande noodonderkomens in een matrix
worden geanalyseerd. Elke criterium wordt beoordeelde met een +, een +/- of
een -, dat staat voor slecht, neutraal en goed. De noodonderkomens zijn
onderverdeeld in familienoodonderkomens en grotere noodonderkomens die
gebruikt worden voor maatschappelijke faciliteiten zoals medische
voorzieningen en voedselbereiding en -verspreiding.
4.2 Familienoodonderkomens
Er is een selectie gemaakt van de meest toegepaste noodonderkomens. Dit zijn
de zelfgemaakte noodonderkomens, de tenten en de geprefabriceerde
noodonderkomens. In bijlage A is de beoordelingsmatrix te vinden van alle
familienoodonderkomens.
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4.2.1 Zelfgemaakte noodonderkomens
Zelfgemaakte noodonderkomens zijn noodonderkomens die vervaardigd zijn met
lokale materialen door de vluchtelingen zelf. Dit kan o.a. van stro, hout en
bamboe zijn. Deze noodonderkomens, zie ook figuur 4.1, worden vaak gebouwd
door gebrek aan goede alternatieven, omdat hulporganisaties nog niet aanwezig
zijn of als de vraag van noodonderkomens groter is dan het aanbod. Vaak wordt
er (achteraf) door hulporganisaties wel plastic zeilen/folies uitgedeeld. Deze
kunnen gebruikt worden om het zelfgemaakte noodonderkomen waterdicht te
krijgen. Zelfgemaakte noodonderkomens worden niet meegenomen in de
analyse. Er is een groot verschil in kwaliteit, waardoor ze moeilijk te analyseren
zijn. Over het algemeen kan worden gezegd dat de kwaliteit slecht is en dat de
lokale omgeving door het materiaalgebruik wordt uitgeput.

Figuur 4.1
vluchtelingenkampen die
bestaan uit zelfgemaakte
noodonderkomens

4.2.2 Tentsystemen
Tenten worden al sinds mensenheugenis toegepast als tijdelijke huisvesting. De
tent is ook nu nog het meest toegepaste noodonderkomen in de
hulpverleningssector. Een tent bestaat uit een huid van katoen (canvas) of
katoenpolyester die op een constructie rust van staal, aluminium of glasfiber. De
meest toepaste tentvormen zijn een noktent, waarvan de dakdoorsnede de vorm
heeft van een driehoek (‘ridge type’), en de tunneltent (zoals de Light Weight
Emergency Tent), zie ook figuur 4.2. Voor de eigenschappen zie Bijlage A.

Figuur 4.2
tentsystemen van het type
‘ridge type’ en de LWET

4.2.3 geprefabriceerde noodonderkomens
De term ‘geprefabriceerde noodonderkomens’ is een verzamelnaam voor
noodonderkomens wat eigenlijk een soort van huisjes zijn die in de fabriek
compleet worden geprefabriceerd. Het zijn vaak innovatieve ontwerpen, gemaakt
van kunststof. Deze geprefabriceerde noodonderkomens worden (nog) op kleine
schaal toegepast. In bijlage A is de ‘Empac shelter’ beoordeeld op zijn
eigenschappen. Andere geprefabriceerde noodonderkomens zoals de ‘Global
Village shelter’ hebben min of meer dezelfde eigenschappen, zie ook figuur 4.3.
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Figuur 4.3
de ‘Global Village shelter’ en
de ‘Empac shelter’

4.3 Noodonderkomens voor maatschappelijke faciliteiten
Er zijn globaal 2 soorten noodonderkomens voor maatschappelijke faciliteiten te
onderscheiden. Dit zijn kleine noodonderkomens die direct na een ramp kunnen
worden geleverd zoals legertenten en de Rubb hall en veel grotere
noodonderkomens die pas in een veel later stadium kunnen worden ingezet. Dit
zijn vaak hoogwaardig kwalitatief geconditioneerde onderkomens die als
compleet hospitaal kunnen worden ingezet.
4.3.1 Legertenten
De term legertent is misschien niet helemaal geschikt om te gebruiken omdat
deze niet enkel gebruikt worden in het leger, maar ook in de hulpverlening (de
kleur is dan vaak wit). Gemakshalve houden we deze naam maar even aan,
omdat iedereen zich een voorstelling kan maken bij een legertent. De legertenten
zijn opgebouwd uit een stalen constructieframe (soms ook aluminium, maar dat
is veel kwetsbaarder en duurder) of glasfiber bij tunnelvormen. De tentdoeken
zijn gemaakt van (geïmpregneerd) canvas, polyester of een combinatie hiervan
en de bodemafsluiting is vaak van PVC. De legertenten hebben eigenlijk
dezelfde eigenschappen als de tenten zoals toegelicht in hoofdstuk 4.2.2.

Figuur 4.4
voorbeelden van type
legertenten die gebruikt
kunnen worden voor de
hulpverlening

4.3.2 Rubb shelter
Uit gesprekken met Eelko Brouwer, internationaal coördinator van het Rode
Kruis, bleek dat de Rubb shelter veel wordt toegepast door het Rode Kruis. De
Rubb shelter is ontwikkeld door het gelijknamige bedrijf Rubb Building Systems
met de hoofdvestiging in Noorwegen en nevenvestigingen in de Verenigde
Staten en Engeland. Deze Rubb shelters worden geëxploiteerd door de firma
Giertsen AS, eveneens uit Noorwegen, die aanwezig waren op het symposium
‘innovative shelter’ november 2007 op de TU/e. De constructie bestaat uit een
frame van gegalvaniseerd staal en een huid van PVC gecoat polyester.
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De overspanning is 10 meter, met een stramien van 4 meter. De totale lengte is
24 m. Voor de overige eigenschappen zie bijlage B. Figuur 4.5 laat een ‘Rubb
Hall’ in opbouw zien.

Figuur 4.5
assemblage van een Rubb Hall
in opbouw met een
zadeldakvorm en een
tunnelvorm

4.3.3 Opblaasbare noodonderkomens
Een laatste toepassing van noodonderkomens die gebuikt kunnen worden voor
maatschappelijke faciliteiten zijn de opblaasbare noodonderkomens. De
constructie wordt geassembleerd door lucht in de constructieonderdelen te blazen
waardoor deze zichzelf opzet. Dit kan met perslucht of generators. Dit levert een
snelle assemblagetijd op. Nadelen zijn de enorm hoge kostprijs, het hoge gewicht
en de componenten die vaak uit grote stukken bestaan en dus moeilijk met de
hand te verplaatsen zijn waardoor er machines voor nodig zijn. Deze nadelen zijn
zo van doorslaggevende rol dat deze noodonderkomens niet vaak worden
toegepast (direct) na een ramp en daarom ook niet worden meegenomen in de
analyse.

4.4 Conclusie
Familienoodonderkomens
Tentsystemen worden nog steeds het meest toegepast als
familienoodonderkomens. Dit is ook verklaarbaar door een aantal goede
eigenschappen. Zo is het transportvolume gering door de toepassing van
tentdoek. De geprefabriceerde noodonderkomens hebben als omhulling
vormvaste materialen, die daardoor veel meer transportvolume in beslag nemen.
Bij een gelijkwaardige transportinhoud van bv. zeecontainers, kunnen met tenten
meer vluchtelingen van onderdak worden voorzien dan met geprefabriceerde
noodonderkomens. Ook de aanschafprijs van tenten ligt vele malen lager dan
geprefabriceerde noodonderkomens.
Het gebruik van tentdoek (en dus de lagere aanschafprijs en transportvolume)
heeft wel nadelige gevolgen voor de kwaliteit. Door de extreme klimaatcondities
is de levensduur van tentdoek gering (< 2 jaar). Het tentdoek, gemaakt van
polyesterkatoen, is beperkt bestand tegen UV-straling. Na verloop van tijd kan er
ook schimmelvorming optreden doordat het impregnatiemiddel is uitgewerkt. De
geprefabriceerde noodonderkomens hebben hier veel minder last van door ander
materiaalgebruik (kunststof).
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De keuze tussen verschillende noodonderkomens hangt met name af van een
aantal primaire eisen die gesteld worden vanuit hulporganisaties. Zo kan geld,
het transportvolume, de assemblagewijze of de materialisatie een doorslaggevende rol zijn bij de definitieve keuze van een familienoodonderkomen.
Toch zijn er ook overeenkomstige problemen te ontdekken waar beide
familienoodonderkomens slecht op scoren. Zowel tentsystemen als
geprefabriceerde noodonderkomens zijn niet flexibel aanpasbaar in verschillende
klimaten. De praktijk is dat een bepaald type omhulling van een betreffend
noodonderkomen wordt toegepast in meerdere (zo niet alle) klimaten, terwijl elk
klimaat door andere eigenschappen een andere opbouw van de omhulling vereist.
Dit gaat ten koste van de passieve klimaatbeheersing. Bij warme
buitentemperaturen kunnen er te weinig maatregelen worden getroffen om de
zon buiten te houden, zodat er oververhitting van de binnenruimte kan ontstaan
en is er veelal een gebrek aan mogelijkheden voor maximale ventilatie. Bij
koude buitentemperaturen heeft de omhulling weer onvoldoende thermische
eigenschappen om de kou buiten te houden en de lichaamswarmte binnen te
houden.
Er bestaan wel speciale tenten die het predicaat ‘winterproof’ hebben. Deze zijn
vrij schaars, wat misschien de reden verklaard waarom er andere ongeschikte
tenten zijn toegepast bij de aardbeving in Pakistan, zie ook inleiding hoofdstuk 1.
De isolatie wordt hier verzorgd door 2 luchtlagen tussen drie lagen
polyesterkatoen. Er kunnen vraagtekens worden gezet bij de mate van isoleren
door de luchtlagen. Stilstaande lucht is de meest perfecte isolator. Echter, als er
convectie in luchtlagen optreedt, wordt de isolatiewaarde drastisch verlaagd. Het
is moeilijk om deze convectie uit te sluiten omdat de luchtlagen niet zijn
afgesloten aan de onderkant, het polyesterkatoen ‘ademt’ en scheuren of
beschadigingen in het polyesterkatoen ongewilde luchtstromen kunnen
veroorzaken.
noodonderkomens voor maatschappelijke faciliteiten
Wat voor de kleine familienoodonderkomens geldt m.b.t. de passieve
klimaatbeheersing geldt ook voor noodonderkomens voor maatschappelijke
faciliteiten. Ook hier is er vaak één type opbouw van de omhulling die voor alle
klimaten gebruikt wordt. De opbouw kan niet plaatselijk worden aangepast zoals
het aanbrengen van isolatie onder een bestaande opbouw voor extra bescherming
tegen koude buitentemperaturen. Dit gaat ten koste van een goede passieve
klimaatbeheersing.
Een ander aspect dat in het oog springt en wat niet direct uit de analyse naar
voren komt, is het tijdstip waarop de verschillende noodonderkomens in het
hulpverveleningstraject worden ingezet. Dit heeft met name gevolgen voor de
flexibiliteit.
De legertent kan door zijn geringe afmetingen (klein transportvolume) en grote
beschikbaarheid direct worden ingezet aan het begin van de fase ‘acute
noodopvang’ (zie ook hoofdstuk 2.5) op de plek waar vluchtelingen zich op een
centrale plek aan het verzamelen zijn. In de legertenten worden gebruiksfuncties
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gehuisvest zoals coördinatiecentra t.b.v. de hulpverlening, registratie van
vluchtelingen, voedselbereiding en -verspreiding en medische voorzieningen. In
het begin zullen deze legertenten prima kunnen functioneren. Maar door toename
van vluchtelingen is er al snel behoefte aan uitbreiding van deze
gebruiksfuncties. Dit betekent uitbreiding van het aantal legertenten.
Een toename van kleine legertenten, vergroot de onoverzichtelijkheid door een
wirwar aan legertenten. Dezelfde gebruiksfuncties zitten verdeeld over meerdere
legertenten. Het is voor de vluchtelingen onduidelijk waar zij moeten zijn voor
bepaalde hulp ook al omdat de legertenten geen herkenningspunt hebben in het
veld door de geringe afmetingen. Voor hulpverleners bemoeilijkt het de
hulpverlening door een lastigere communicatie en het moeilijker kunnen
aanbrengen van een goede organisatiestructuur. En dan hebben we het nog niet
eens gehad over de gebrekkige kwaliteit van legertenten zoals een slechte UVbestendigheid, een geringe levensduur en de slechte bescherming tegen koude
buitentemperaturen.
De Rubb shelter die veel wordt gebruikt door het Rode Kruis [bron: Eelko
Brouwer] heeft wel de afmetingen om meerdere gebruiksfuncties centraal onder
één dak te kunnen vestigen. De Rubb shelter wordt echter pas veel later in de
fase ‘verzorging en onderhoud’ van het hulpverleningstraject ingezet dan bv.
legertenten. De Rubb shelter moet vaak geïmporteerd worden en heeft een lange
assemblagetijd. Daarnaast kan ook de Rubb shelter niet geïsoleerd en
geconditioneerd worden, terwijl sommige gebruiksfuncties en klimaten daar wel
om vragen. Ook kan de Rubb shelter niet gesegmenteerd worden met een
tussenwand om de verschillende gebruiksfuncties onder één dak te kunnen
scheiden en zijn er enkel entreeopeningen in de kopgevel, waardoor bij
segmentatie van gebruiksfuncties met losse wanden, sommige gebruiksfuncties
niet direct van buitenaf bereikbaar zijn. De Rubb shelter is dan ook weinig
flexibel voor het onderbrengen van meerdere gebruiksfuncties.
De opblaasbare noodonderkomens tot slot worden nog veel later ingezet tijdens
de fase ‘verzorging en onderhoud’. Opblaasbare noodonderkomens zijn
afhankelijk van elektriciteit en speciale assemblageploegen die gebruik maken
van machines. Elektriciteitsvoorzieningen zijn vaak beschadigd en
assemblageploegen moeten worden ingevlogen. Opblaasbare noodonderkomens
worden vaak pas in de ‘semi-permente’ fase ingezet. Daarnaast zijn de
noodonderkomens vrij kostbaar en kunnen ze kwetsbaar zijn voor
beschadigingen. Daarom worden ze niet vaak toegepast (direct) na een ramp.
Een samenvatting van de uitgebreide conclusie is dat:
- zowel familienoodonderkomens als noodonderkomens voor maatschappelijke
faciliteiten niet flexibel aanpasbaar zijn aan verschillende klimaten. Dit heeft
negatieve gevolgen voor de passieve klimaatbeheersing.
- zowel familienoodonderkomens als noodonderkomens voor maatschappelijke
faciliteiten zeer weinig bescherming bieden tegen koude buitentemperaturen.
- de noodonderkomens die gebruikt worden voor maatschappelijke faciliteiten
niet flexibel aanpasbaar en uitbreidbaar zijn bij wisseling of behoeft aan
toename van gebruiksfuncties.
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De bovenstaande problemen vragen om een meer integrale aanpak van het
ontwerpen van noodonderkomens. Helemaal omdat het aantal vluchtelingen in
de toekomst zal toenemen zoal beschreven in hoofdstuk 3.1.1.2
Wellicht kan de slimbouwen® filosofie hier op in spelen. Slimbouwen® is geen
bouwsysteem, maar een integrale visie op bouwen en eventueel een stelsel van
afspraken en richtlijnen op een strategisch niveau. De slimbouwen® filosofie
wordt in het volgende hoofdstuk in theorie en aan de hand van een
demonstratieproject uitgelegd.
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5 Slimbouwen®
De slimbouwen® filosofie kan een belangrijke rol spelen in het ontwerpen
van noodonderkomens. Om voor U als lezer een goed beeld te kunnen
vormen van wat destijds de aanleiding is geweest van de slimbouwen®
filosofie, wordt deze vrij uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5.1. De inhoud is
in hoofdzaak gebaseerd op de tekstuele inhoud van het boek slimbouwen®
van Prof. Dr. Ir. J.J.N. Lichtenberg, voorzitter van onze afstudeercommissie
en hoofd van de leerstoel product development van de sectie building
technology van de faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Dit hoofdstuk kan als achtergrondinformatie worden gezien voor
uitleg van de slimbouwen® filosofie in hoofdstuk 5.2
5.1 Aanleiding
Het hedendaagse bouwen van woningen en utiliteitsgebouwen is overwegend
een product van gewoonte. We zijn er mee vertrouwd en zo doen we dat! Al
sinds mensenheugenis zijn we vergeten om eens terug te gaan naar het
waarom van de gebruikte methode en oplossingen. Het gevolg is dat we nog
steeds met een traditioneel ingestelde bedrijfstak hebben te maken. In deze
paragraaf worden een aantal aspecten voorgelegd, die laten zien dat er erg
veel vraagtekens kunnen worden gezet bij de wijze van het hedendaagse
bouwen. Dit heeft niet alleen betrekking op het bouwproces en de
bouwtechniek, maar ook waarop het bouwen wordt geïnitieerd en
georganiseerd.
Overdreven materiaalgebruik
Als je het bouwen in Nederland kijkt, blijkt dat wij ongelooflijk zwaar
bouwen. Als je het gebouwgewicht door het nuttig oppervlak deelt dan kom
je meestal uit op een gewicht van tussen de 1000 en 1500 kg/m2. We hebben
het dan over traditioneel gebouwde steenachtige gebouwen. Dat dat veel is
wordt duidelijks als het vergelijkt met een caravan. Die weegt inclusief
onderstel en inrichting slechts 75 tot 100 kg/m2. Tijdelijke gebouwen zoals de
zogenaamde unit-bouw, komen globaal uit tussen 150 en 200 kg/m2, met
uitschieters naar 300 kg/m2. Natuurlijk hebben caravans en units een ander
kwaliteitsprofiel en een andere beleving, maar het verschil met de gewone
bouw is toch wel opmerkelijk groot. Uit de praktijk is inmiddels bekend dat
het met een gewicht van 500 tot 600 kg/m2 goed mogelijk is om gebouwen te
realiseren met eenzelfde beleving en gelijke prestaties als bij de gangbare
zwaardere bouwwijze. Dat vergt wel wat van het bouwgilde want je moet
diepgewortelde automatismen loslaten, maar het kan. En sterker nog het kan
met bestaande technologie. Een groot deel van het totaalgewicht van een
gebouw wordt door vloeren en dragende woningscheidende wanden
veroorzaakt, waarop veel valt te bezuinigen.
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ruimteverspilling
Een gebouw is als het ware de verpakking van ruimte. Of je het nu voor een
woning of voor een utiliteitsgebouw uitrekent, het netto volume van
gebouwen blijkt in de orde te liggen van 75% van het bruto volume. Met
andere woorden: 25% is verpakking. Die verpakking bestaat dus uit materie
en holle ruimtes voor bijvoorbeeld het wegwerken van leidingen. Vreemd
toch eigenlijk dat we in een land waar we binnen beperkte rooilijnen moeten
bouwen en waar we het hebben over meervoudig grondgebruik zo met
volume morsen. Het is ook buitengewoon merkwaardig dat we zo kritiekloos
met volume omspringen omdat het ook gewoon geld kost. Zo slinkt met het
bruto volume van een gebouw namelijk ook het buitenoppervlak. Een
berekening van een denkbeeldig kubusvormig gebouw leert, dat als je erin
slaagt om de verpakking (gevel) te halveren van 300 naar 150 mm, en de
vloerdikte van 700 mm naar 400 mm weet terug te brengen, het oppervlak
van de buitenschil met 8,8% slinkt. Voor alle duidelijkheid bij
gelijkblijvende binnenafmetingen. Globaal is dat dus ook een evenredige
kostenreductie van 8,8% op de omhulling.
bouw- en sloopafval
De bouw is voor 35% verantwoordelijk voor alle afval in Nederland.
Nederland produceert in totaal meer dan 60 miljoen ton waarvan 20 – 22
miljoen ton bouw- en sloopafval. Van dat bouw- en sloopafval wordt
overigens al bijna een derde deel tijdens het bouwproces (op bouwplaatsen)
gegenereerd. Omdat de bouwwereld zo versnipperd is, lijkt het niemands
probleem te zijn. Op nationaal niveau is het echter, afgezet tegen de
economische bijdrage van de bouw (slechts ca. 7%), een totaal ontspoorde
situatie. De praktijk nu is dat het slopen door de relatief lange levenscyclus
zelden de zorg is voor de eerste eigenaar. Aan het eind zit bijna altijd iemand
anders (vaak de overheid en in dat geval dus wij allen samen) met de erfenis
of wordt de sloop gefinancierd uit de daarop volgende projectontwikkeling
op die locatie. Er moet dus wat gebeuren om bouwtradities en gewoontes te
doorbreken.
bouw als energieverslinder
In Nederland wordt ruim 3.000 PJ energie geconsumeerd. Ca. 7% van deze
energie wordt bij de productie en het transport van bouwmaterialen
verbruikt. Dat verbruik zit vooral bij het verwerken van grondstoffen tot
materialen en de vorming van producten. Processen als branden, smelten van
grondstoffen tot materialen en de vorming van producten. Processen als
branden, smelten, bakken, autoclaveren, drogen, uitharden etc. zijn daar
debet aan. Daarbij moeten we ons realiseren dat we juist deze producten
steeds meer uit het buitenland halen. Zware industrie brengt vervelende
milieubelastende processen met zich mee en dat is steeds moeilijker in ons
dichtbevolkte land te handhaven. We voeren de energie dus voor deel
verpakt in de producten in. Als we naar de energie-inhoud (productieenergie) van de verwerkte producten in gebouwen kijken, is deze dus feitelijk
hoger dan 7% van de totale consumptie. Een reële schatting gaat zeker in de
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richting van 10%. Daarnaast wordt tijdens de gebruiksfase van de
gebouwenvoorraad jaarlijks nog eens 900 PJ energie geconsumeerd. Dit
vertegenwoordigt 30% van het nationale energieverbruik. Bijna 2/3 hiervan
wordt in de woningbouw geconsumeerd. De eyeopener is dat als we de massa
van gebouwen met 50% reduceren en we aannemen dat dat ook een reductie
van 50% van de productie-energie tot gevolg heeft, we dan op basis van het
bestaande bouwvolume een besparing van tenminste 3,5% en waarschijnlijk
5% van het nationale energieverbruik kunnen bereiken
teveel transport
We hebben in West Europa een groot fileprobleem. Jaarlijks wordt een
vermogen geïnvesteerd om knelpunten op te lossen en nog lijkt het op water
naar de zee dragen. Het verkeer neemt immers nog steeds toe. Uit cijfers van
het CBS en Logistiek Nederland valt te herleiden dat ruim 25% van het
goederenwegtransport aan de bouw is toe te schrijven. Daar ligt natuurlijk
een forse relatie met de hoeveelheid bouwmateriaal die wij voor onze
bouwproductie nodig hebben. Dat blijkt ook uit gegevens met betrekking tot
de hoeveelheid vervoerd gewicht. De bouw heeft daarin namelijk zelfs een
aandeel van 31,6% op een totaal van 310 miljoen ton. Bovendien is het
transport verre van efficiënt. Er rijden veel lege vrachtwagens (gebrek aan
retourvrachten) en je ziet toch ook opvallend vaak slecht gevulde opleggers
op de weg. Voeg daarbij het reeds besproken bouw- en sloopafval tijdens de
nieuwbouw en het hoge percentage wegtransport is min of meer verklaard
stijgende bouwkosten
Wonen en gebouwen vormen een aanzienlijke kostenpost in ons bestaan. De
gebouwgerelateerde woonlasten vertegenwoordigen bij consumenten ca. 25%
tot 35% in het totale uitgavenpatroon. Dat percentage laat bovendien een
stijgende trend zien. De oorzaak ligt o.a. in de bouwprijsontwikkeling.
Tussen 1950 en 2000 zijn de bouwprijzen ongeveer tweemaal sneller
gestegen dan de inflatie en de consumentenprijsindex. De oorzaak voor het
verschil zit voor het belangrijkste deel in de productiviteitsontwikkeling, die
in de bouw door een relatief geringe automatiseringsgraad en
industrialisering sterks is achtergebleven t.o.v. andere branches. Als we aan
een geïndustrialiseerde bouw denken, mogen we dat niet rechtstreeks
vergelijken met massaproducten als auto’s. Een industrieel in massa
vervaardigde woning gaat niet plotseling de helft kosten. De differentiatie
dient ongetwijfeld groter te zijn en de series zullen kleiner zijn, maar een
aanzienlijke efficiencyslag is zeker haalbaar.
dalende capaciteit vaklieden
Allen al om economische redenen is het nodig dat de bouw een
industrialiseringsslag maakt, maar er is nog een belangrijke en misschien
zelfs wel meer dwangmatige reden om de productiviteit aanzienlijk te
verbeteren. Namelijk de terugloop van kennis en vakmanschap. De bouw is
als werkgever de laatste decennia steeds minder in trek geraakt. De
opleidingsinstituten klagen steen en been over de instroom en in goede tijden
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klagen de bouwbedrijven over een ernstig tekort aan personeel. Sommige
bouwvakkers ervaren in de bouw een soort vrijheid en vinden het werk mede
daardoor aantrekkelijk. Ze nemen vocht en tocht op de koop toe. De meesten
geven echter de voorkeur aan een verwarmde productiehal. De terugloop van
bouwvakkers is niet allen toe te schrijven aan de tandende populariteit. Ook
de lichamelijke belasting speelt een rol.
geringe invloed consument
Na tientallen jaren van discussie is de zeggenschap van de woonconsument
nog steeds bedroevend slecht. Potentiële kopers moeten snel beslissen over
grote bedragen en ze verdringen zich als er grond wordt uitgegeven. Dat is
geen goede basis om invloed op de eigen woning uit te oefenen en het is bij
het kopen van woningen dan ook vaak nog een kwestie van ‘stikken of
slikken’.
Lage efficiency, hoge faalkosten
In een industriële zoals de auto-industrie of bij bulk bouwmaterialen, haalt
men rendementen van tussen de 5-15%, de faalkosten bij dit soort bedrijven
liggen onder de 1, maximaal 2%. Bij aannemers is dat net omgekeerd: het
rendement ligt in de orde van 1 à 2%, de faalkosten op 5-15%. Met de
werkefficiency is het ook slecht gesteld. Je schrikt toch als je moet
vaststellen dat installateur slechts 40% van hun tijd met installeren bezig
zijn. Een recent Zweeds onderzoek gericht op de woningbouw laats zelfs
zien dat bouwvakkers slechts 19,5% van hun tijd met hun eigenlijk werk
bezig zijn en dat is dan ook nog inclusief 2% voor het corrigeren van
beschadigingen en fouten. Het overige zit in indirect werk, aan- en afvoer
materiaal en materiaal, werkplanning, wachten, niet rendabele tijd en
overige.
bouwen voor een lange exploitatieperiode met de eisen van nu
Gebouwen hebben een technische levensduur van meer dan 100 jaar, maar
worden vaak al na 35 jaar gesloopt. Dat is het gevolg van het feit dat men 35
jaar daarvoor kennelijk niet in staat is geweest of niet de wil heeft gehad om
op basis van een wat ‘langere termijn visie’ te ontwikkelen. Als we bouwen
doen we dat kennelijk steeds met de eisen van nu en niet met die van
morgen. We maken een maatpak voor de eerste opdrachtgever en er wordt,
mede door kostendruk, zodanig met ruimte gewoekerd dat de kans op
functieaanpassingen in een later stadium vrijwel nihil. Ook de grote
verwevenheid van installaties met het bouwkundige deel is groot en werkt
veranderingremmend. Denk maar aan al die uitgefreesde sleuven en daarin
weggesmeerde leidingen of aan de enorme kluwen in beton ingegoten
leidingen. Veranderen kan altijd maar het gaat natuurlijk op het moment dat
de mutatie wordt overwogen vooral om de momentane kosten. Ook de
directe overlast voor de organisatie, de maatschappelijk tolerantie en de
grondwaarde spelen dan een rol. De treurige conclusie is dan na 35 jaar dat
er leegstand optreedt en dat er veelvuldig wordt gesloopt terwijl dat met een
flexibel concept voorkomen had kunnen worden. Vooraf is het inderdaad
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moeilijk om te bedenken welke veranderingen in de toekomst noodzakelijk
moeten zijn, maar het is niet moeilijk om de flexibiliteit, zonder meerkosten,
aanzienlijk te vergroten en daarmee de kans op een vroege sloop
aanmerkelijk te verkleinen.
zorgen over de voorraad
Met het huidige nieuwbouwtempo duurt het 150 - 200 jaar, alvorens de
bestaande woningvoorraad is vervangen. T.o.v. de laatste decennia, waarin
we in Nederland grofweg 90.000 tot 100.000 woningen per jaar realiseerden
zijn we in ons nieuwe millennium structureel teruggezakt naar 60.000 70.000 woningen per jaar. De woningvoorraad licht op 6,8 miljoen. Als alle
woningen voor vervanging waren bedoeld zouden we er dus 100 jaar over
doen om alle bestaande woningen geleidelijk te vervangen. De praktijk is
echter dat een deel is bedoeld als uitbreiding van de voorraad (de vraag
groeit immers), vandaar dat de vervangingsperiode feitelijk langer is. Maar
hoe moet dat nou als je tegelijkertijd moet vaststellen dat een groot deel van
de voorraad al na 30-50 jaar niet meer verhuurbaar of verkoopbaar blijkt te
zijn? Er hangt ons dus een zeer groot probleem boven het hoofd. Waar we
onze voorraad zouden moeten vertroetelen en de nog toe te voegen voorraad
flexibel en aanpasbaar zouden moeten maken, draait ‘de bouw’ schijnbaar
door alsof er niets aan de hand is.

5.2 Filosofie
Veel van de bovengenoemde bedreigende vaststellingen in hoofdstuk 5.1 zijn
wellicht in de nuance discutabel maar in de geest van wat wordt bedoeld,
zonder enige twijfel een feit. Ze gaan als we niets ondernemen zorgen voor
een snel om zich heen grijpende forse spanning op de bouwmarkt en tevens
creëren we een groot milieuprobleem en lopen de kosten verder op. Niets
doen is maatschappelijk gezien dus gewoonweg onverantwoord.
Dat er tot nu toe weinig maatschappelijk verantwoord wordt gehandeld heeft
te maken met de kleinschalig structuur van de markt. De meeste vullen
slechts een deeltje in en hebben individueel weinig invloed op het geheel,
althans dat gevoel overheerst. Aannemers en architecten staan wel centraal in
het proces, maar zijn individueel te klein om zichzelf als trekker in de markt
te zien. Kortom geen goede basis om de bouwwereld in beweging krijgen.
De Slimbouwen® filosofie biedt een oplossing omdat, zoals zal blijken, de
extra kwaliteit in flexibiliteit geen extra geld kost. Integendeel de efficiency
neemt toe en er kan tegen lagere kosten worden gebouwd. Dat is niet slechts
theorie want de praktijkbewijzen zijn er al (zie ook hoofdstuk 5.3). Een
nieuwe benadering is voor iedereen even wennen, maar op basis van de
maatschappelijke winst die hand in hand gaat met concrete voordelen voor
alle betrokkenen zal slimbouwen terrein winnen. Toch moeten er ook
weerstanden worden overwonnen, zoals ingesleten routines die verlaten
moeten worden.
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Samengevat gaat slimbouwen® over:
- flexibiliteit en comfort
- reductie van afval, energiebesparing en CO2 emissie
- efficiency
- reductie van faalkosten
- Gewichtsbesparing (minder constructie)
- bouwtijdwinst
- minder projectgericht advies
- reductie van volume (minder volumineuze constructies leidt tot
minder vierkante meters in de elementenbegroting)

5.3 Referentieproject ‘de boogstal’
In oktober 2006 is de eerste boogstal voor rundveehouderij opgeleverd.
De boogstal is een demonstratieproject, voortgekomen uit de slimbouwen®
filosofie, dat is ontwikkeld door DLV Bouw, Milieu, & Techniek in
samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (afstudeeronderzoek
Ir. R. Gijsbers), als een alternatieve huisvestingsmethode voor melkvee.
De boogstal onderscheidt zich t.o.v. de traditionele melkveestal door lagere
bouwkosten (circa 30% lager), een snellere bouwwijze, hogere flexibiliteit door
een vrije overspanning, een hoge duurzaamheid en de mogelijkheid van
demontage met zeer weinig sloopafval.

Figuur 5.1
op de achtergrond staat de
boogstal te Dieteren en op de
voorgrond de traditionele stal

5.3.1 Onderbouw
De onderbouw bestaat uit een strokenfundering op zandbedden waar betonnen
platen op rusten. DLV en TU/e ontwikkelen hiermee een nieuw funderings- en
vloersysteem voor stallen. In combinatie met een bovenbouw ontstaat een
innovatief gebouw voor de huisvesting van dieren. Het gebouw is flexibel
indeelbaar, demontabel en verplaatsbaar. De funderings- en vloermodules zijn
opgebouwd uit identieke elementen. De modules zijn geschikt voor uiteenlopend
gebruik, zodat ze toepasbaar zijn bij verschillende soorten ondergrond. Eén van
de nieuwe vloertypes is een ruitprofiel. Deze vloer verbetert de beloopbaarheid
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omdat de vloer stroever is. Tevens zorgt het
profiel van de vloer voor de afvoer van dunne
mest. Bij het niet onderkelderen van de stal is een
vergistingsinstallatie een goed alternatief om de
mest op te slaan en te bewerken. De mest wordt
afgevoerd met een mestschuif naar het einde van
de looppaden in een goot en dan overgepompt in
een silo.
Figuur 5.2
detail van de fundering
van de boogstal

5.3.2 Draagconstructie
De draagconstructie van de boogstal bestaat uit tien stalen, driehoekige
vakwerkliggers, die onder een hoek aan elkaar zijn gekoppeld en allemaal aan
elkaar gelijk zijn. Daardoor ontstaat een sterke boogconstructie met een
vrijdragende overspanning tot maar liefst 50 meter. Deze liggers en
hoekverbindingen zijn in een beperkt aantal varianten leverbaar. Door deze
verschillende constructies zijn stallen in hoogte en breedte te variëren. De
staalconstructie wordt bevestigd op een sterke geprefabriceerde voet, die op de
fundering rust. Door de boogvorm wordt 50 procent van de hoeveelheid staal die
in een traditionele stal gebruikt zou worden uitgespaard. De bogen worden
gekoppeld met koppelkokers die de onderlinge afstand van de bogen waarborgen
en stabiliteit aan de constructie geven. Ondanks de grote overspanning kan de
hoogte beperkt blijven door de speciale boogvorm. Dit is vooral gunstig bij een
bestemmingsplan waarin een beperkte nokhoogte geld. In tegenstelling tot een
traditionele stal is bij een kleine hoogte de ventilatie optimaal.

Figuur 5.3
montage staalconstructie
van de boogstal

5.3.3 Dakopbouw
Aan de onderzijde van de boog wordt, tussen de boogspanten een sterke matte
folie strak gespannen. Dit gebeurt met een speciaal aluminium spanprofiel dat
tegen de spanten gemonteerd is. De folie heeft een matte witte kleur. Dit zorgt
voor een aangenaam schaduweffect. Tevens wordt aan de bovenzijde de meeste
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instralende warmte direct weerkaatst. Aan de binnenzijde heeft de folie een
heldere witte kleur, wat een flinke reflectie van (kunst)licht geeft. Hierdoor is de
efficiëntie van eventuele lichtregimes via lampen groter. De in de stal gebruikte
folie heeft een hoge elasticiteit. Het kan tot zeker 650 procent oprekken voordat
het scheurt. Hierdoor kan de folie onder grote voorspanning geplaatst worden.
Dat voorkomt klapperen in de wind en beperkt de mogelijke krimp op uitzetting
van de folie door temperatuurverschillen. De verwachte levensduur van de folie
is meer dan 15 jaar. Er wordt door de leverancier een garantie gegeven van 10
jaar.
Aan de bovenkant van de boog wordt boven de folie groen ventilatiegaas strak
gespannen. Tussen de folie groen ventilatiegaas strak gespannen. Tussen folie en
gaas zit 60 centimeter ruimte. Dit ventilatiegaas heeft meerdere functies. Het
beschermt de folie tegen een hoge winddruk, zware sneeuwbelasting en UVstraling. Het werkt dus gunstig voor de levensduur van de folie. Het beperkt ook
de instraling van het zonlicht nog eens met 70 procent en het zorgt voor een
ruimere ventilatie.

Figuur 5.4
dakopbouw van de boogstal

5.3.4 Binnenklimaat
In een rundveestal is een goed binnenklimaat essentieel. Ondanks dat het niet
geconditioneerd hoeft te worden zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten
zoals het voorkomen van temperatuurverschillen en tocht. De dakconstructie
zorgt daarom voor een goede en gecontroleerde ventilatie, waardoor het
temperatuurverschil met de buitenlucht wordt beperkt. Het is koeler in de zomer
en warmer in de winter. Bij elk spant zit over de volle breedte van
de stal een ventilatieopening in het dakvlak (60 cm) die dienst doet als
luchtuitlaat, zie ook figuur 5.4 en 5.5.

Figuur 5.5
ventilatieprincipe van de boogstal
1. luchtuitlaatopening bij elk spant
2. dicht, witte transparante folie
3. groen ventilatiegaas
4 waterdicht zwarte banen
voorkomen regeninslag
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Figuur 5.6
ventilatieprincipe van de boogstal

A. dicht zeil met
ventilatieopeningen
B. Ventilatiegaas over gehele
het dakvlak

Door het ventilatiegaas kan het gehele dak als het ware ademen. Er ontstaat aan
één zijde van het gebouw een onderdruk die voor en zuiging op het dakvlak
zorgt, zie ook figuur 5.6. Daardoor ontstaat een zeer ruime luchtcirculatie binnen
in de boogstal. Berekeningen tonen aan dat daarmee het stalklimaat de
buitentemperatuur nagenoeg geheel zal volgen.
Door de combinatie van strak gespannen, lichtdoorlatende, maar matte folie met
daarboven ventilatiegaas, ontstaat een heldere stal met veel natuurlijke lichtinval,
zonder rechtstreekse zonne-instraling of opwarming van de stal. Dat heeft een
positief effect op diergezondheid, vruchtbaarheid en het dierwelzijn.

Figuur 5.7
veel natuurlijke lichtinval heeft
een positieve invloed op de
diergezondheid

5.4 Hulpverleningssector
Zoals eerder geconcludeerd in hoofdstuk 4.4 vraagt de hulpverleningssector om
een meer integrale aanpak voor het ontwerpen van noodonderkomens om meer
flexibiliteit en kwaliteit te kunnen genereren. De ontwerpen van
noodonderkomens worden nu vooral door de fabrikanten zelf gemaakt, om deze
vervolgens aan te bieden bij hulporganisaties en overheden.
De slimbouwen® filosofie stimuleert een integrale aanpak van het totaalontwerp.
Ook al wordt de boogstal voor rundvee gebruikt en noodonderkomens voor
mensen, toch zijn er tal van aspecten die zeer interessant zijn. De flexibiliteit, de
duurzaamheid, de snelle bouwwijze, de grote overspanning en de mogelijkheid
tot demontage kan de boogstal uitermate geschikt maken voor een
ANALYSE BESTAANDE NOODONDERKOMENS

39

noodonderkomen voor maatschappelijke faciliteiten. De slimbouwen® filosofie
en in het bijzonder (de voordelen van) de boogstal kunnen worden aangegrepen
om een noodonderkomen voor maatschappelijke faciliteiten te ontwikkelen:
- die afhankelijk van het klimaat flexibel van de juiste omhulling kan worden
voorzien voor een goede passieve klimaatbeheersing.
- die vanaf het begin van de hulpverlening kan worden ingezet en flexibel is
uit te breiden of is aan te passen aan verschillende gebruiksfuncties.
- die de mogelijkheid biedt om het binnenklimaat te kunnen conditioneren op een
constante binnentemperatuur.
- waarin onderdelen zijn geïntegreerd dat leidt tot reductie van materiaalgebruik
en dus transportvolume en -gewicht.
- die na gebruik gedeassembleerd kan worden en bij een andere calamiteit weer
kan worden ingezet.
- die net als de boogstal ook gerelateerd is aan het Nederlands bouwbesluit en
dus aan zwaardere wind- en sneeuweisen zal kunnen voldoen dan de
huidige noodonderkomens.
Door de grote afmetingen van de boogstal richten we ons op het ontwikkelen van
een nieuw noodonderkomen voor maatschappelijke faciliteiten. In hoofdstuk 6
hebben we een concept bedacht, op welke manier we het nieuwe
noodonderkomen inzetten gedurende de 7 fasen van het hulpverleningstraject
(zie ook hoofdstuk 2). Of dit in de praktijk ook precies zo zal gaan is niet
helemaal duidelijk door onvoldoende veldervaring van ons. Wel laat het concept
duidelijk de kwaliteiten van het noodonderkomen zien hoe flexibel en duurzaam
kan zijn.
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6 Nieuw huisvestingsconcept
6.1 fase ‘voorbereiding’
Na productie van het nieuwe noodonderkomen moet deze kunnen worden
opgeslagen in een 30 ft. zeecontainer. Deze 30 ft. containers (met
noodonderkomens) worden over de hele wereld naar magazijnen getransporteerd
om opgeslagen te worden als veiligheidsvoorraad. Door de beschikbaarheid van
veiligheidsvoorraden kan er snel gereageerd worden op een (dreigende)
calamiteit zoals een natuurramp of een oorlog.
6.2 fase ‘dreigende calameit’
Bij een dreigende calamiteit worden de noodonderkomens geprepareerd om in te
zetten voor gebruik. Er zal o.a. worden gekeken welk type huid er nodig is,
afhankelijk van het klimaat en het seizoen. De diverse draaiboeken worden uit de
kast gehaald en er worden, voor zover dit vooraf mogelijk is, geschikte plekken
aangewezen om vluchtelingen op te kunnen vangen (afhankelijk van bodemtype,
ligging, infrastructuur etc.). Op deze manier kan er snel en accuraat gereageerd
worden op een dreigende calamiteit.
6.3 fase ‘transitie’
De fase ‘transitie’ is de periode vlak na een calamiteit. In deze periode wordt er
geanalyseerd wat de impact van een calamiteit is. Voor hulporganisaties is het
belangrijk om te weten hoeveel slachtoffers er zijn, hoeveel mensen er dakloos
zijn geworden, hoe deze mensen bereikt kunnen worden en aan welke hulp er het
meest behoefte aan is (water, voedsel, medicamenten, onderdak etc.). Met deze
inschatting kunnen de noodonderkomens met de betreffende voorzieningen
worden ingezet.
6.4 fase ‘noodtoestand’

Figuur 6.1
transport van het
noodonderkomen in een 30 ft
zeecontainer met een helikopter

De fase ‘noodtoestand’ is de fase als er een grote vluchtelingenstroom op gang
komt die op een veiligere plek elders wachten op hulp. De eerste
noodonderkomens zijn onderweg en kunnen op elk moment aankomen. Het
streven is de noodonderkomens binnen 24 uur na vertrek uit een
veiligheidsvoorraad in te kunnen zetten. Dit is uiteraard voor een groot deel
afhankelijk van beschikbaarheid van transportmiddelen, de afstand van de
veiligheidsvoorraad tot aan het rampgebied en de staat van de infrastructuur.
De 30 ft. container kan met een vrachtauto, boot, vliegtuig of helikopter vervoerd
worden, zie ook figuur 6.1. De laatste twee transportopties zullen niet vaak
voorkomen i.v.m. hoge kosten en moeilijke logistieke planning. Het
noodonderkomen mag tijdens transport niet beschadigen. Dit vraagt om juist
materiaalgebruik en een goede containerindeling waar alle onderdelen in
beschermd worden.
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6.5 fase ‘verzorging en onderhoud’
6.5.1 fase ‘acute noodopvang’
Gedurende deze fase zal het noodonderkomen arriveren in het rampgebied.
Eén 30 ft. container zeecontainer bevat een op zichzelf werkend
noodonderkomen (basismodule), dat zal bestaan uit 3 of 4 velden (moet de
uitwerking uitwijzen) van 4 meter breed.
Assemblage
In het rampgebied zijn vaak geen zware machines
en kranen aanwezig en ook is de aanwezigheid van elektriciteit onzeker. Het
noodonderkomen moet daarom snel, eenvoudig en veilig geassembleerd kunnen
worden, zonder gebruik te maken van zware machines en/of kranen en
elektriciteit. Dit moet kunnen worden gedaan door de plaatselijke (ongetrainde)
bevolking, onder begeleiding van coördinatoren van een hulporganisatie.

Figuur 6.2
assemblage van een basismodule
met een beeldhandleiding

Dit uitgangspunt vraagt om een zeer eenvoudig bouwprincipe met ‘slimme’
verbindingen, kleurcodering en het goed kunnen tillen van de onderdelen (laag
maximum gewicht). Daarnaast moeten alle onderdelen zoveel mogelijk identiek,
uitwisselbaar en spiegelsymmetrisch zijn. Dit verkleint de kans op
assemblagevergissingen. De hele assemblage zal moeten worden vertaald in een
beeldhandleiding die wereldwijd eenvoudig te begrijpen is.
Baken voor vluchtelingen.

Figuur 6.3
het noodonderkomen als baken
waar de vluchtelingen op af
komen

Figuur 6.4
gebruiksfuncties in de fase
‘acute noodopvang’

Het noodonderkomen fungeert als een baken in de omgeving voor vluchtelingen.
Het valt op door een grote overspanning van 20 meter en een hoogte van ca. 5
meter. De herkenbaarheid kan nog worden vergroot door juist kleurengebruik en
bedrukking van logo’s op de huid. Zo is het voor vluchtelingen duidelijk waar zij
naar toe moeten voor hulp (en niet zoals bij toepassing van een wirwar van
kleine legertentjes, zie ook hoofdstuk 4.4).
Gebruiksfuncties
Een belangrijke gebruiksfunctie
die in het noodonderkomen gehuisvest zal worden, is een soort
coördinatiecentrum van de hulporganisatie. Door goede huisvesting dichtbij een
rampplek kan de ernst van de situatie goed worden ingeschat. Vanaf het
noodonderkomen kan dan gecommuniceerd worden met het hoofdkantoor over
hoe daarop in te spelen. In het noodonderkomen zelf kunnen hulpverleners ter
plekke worden geïnstrueerd.
De bovengenoemde gebruiksfunctie zal niet de gehele oppervlakte van het
noodonderkomen bekleden. Afhankelijk van de behoeften kan het
noodonderkomen gesegmenteerd worden (geïntegreerde binnenwanden) in
kleinere ruimte en ingevuld worden met primaire voorzieningen die acuut nodig
zijn zoals het uitdelen van water en voedsel, medische voorzieningen, het
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registeren van vluchtelingen of het uitdelen van familienoodonderkomens aan
vluchtelingen.
Het onderdak bieden aan vluchtelingen kan ook een optie zijn. Dit kan alleen
niet over een te lange periode. Groepsopvang betekent een gebrek aan privacy
en vergroot de kans op ziekteverspreiding

Uitbreiding noodonderkomen

Figuur 6.5
uitbreiding van het
noodonderkomen door een
behoefte aan meer faciliteiten

Een onderdeel van het concept kan zijn dat de
uitgedeelde familienoodonderkomens worden
geassembleerd rondom het noodonderkomen
voor maatschappelijke faciliteiten.
Op deze manier blijft het noodonderkomen voor maatschappelijke faciliteiten
centraal liggen. Een toename van het
aantal familienoodonderkomens betekent
ook automatisch behoeft aan meer
maatschappelijke faciliteiten. Uitbreiding van
het noodonderkomen is gewenst. Het noodonderkomen is per veld in de lengterichting
modulair uitbreidbaar en alle ruimtes zijn onder
een constructieboog te scheiden met een flexibele tussenwand.

6.5.2 fase ‘semi-permanente opvang’
Elke sector of elk gebied binnen een vluchtelingenkamp heeft zijn eigen centraal
gelegen noodonderkomen met maatschappelijke faciliteiten met daaromheen een
maximum aantal familienoodonderkomens, zie figuur 6.6. In de fase ‘semi
permanente opvang’ is eigenlijk de periode dat een acute levensbedreiging
voorbij is. Los van het feit dat er behoefte is aan meer en betere huisvesting van
vluchtelingen is er in deze fase ook meer behoefte aan maatschappelijke
faciliteiten
gericht op de lange termijn.
Figuur 6.6
het centraal gelegen
noodonderkomen

Gebruiksfuncties in deze fase kunnen zijn: ruimtes
voor religie en educatie, een uitgebreid hospitaal of een marktplaats voor kleine
economische activiteiten. Dit vraagt om een flexibele aanpasbaarheid. In het
extreemste geval moeten ruimten in het noodonderkomen, die eerst gebruikt
werden voor opslag, kunnen worden getransformeerd tot een operatieruimte van
een hospitaal. Dit vraagt een flexibele aanpasbaarheid van een ongeïsoleerde
naar een geïsoleerde omhulling
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en een omslag van passief naar actief klimatiseren.
De binnenruimte moet dan door verwarming of koeling
op een vaste temperatuur kunnen worden geconditioneerd.
Dit vraagt om de mogelijkheid tot integratie van installaties.

6.6 fase ‘duurzame oplossing’
Dit is de fase dat vluchtelingen terugkeren naar hun oorspronkelijke gebieden.
Het noodonderkomen voor maatschappelijke faciliteiten moet kunnen worden
gedeassembleerd en weer in 30 ft. zeecontainers worden ingepakt. Van daaruit
wordt het noodonderkomen weer naar de magazijnen, waar veiligheidsvoorraden
zijn opgeslagen, getransporteerd. Hier worden ze grondig gereinigd,
gedesinfecteerd en evt. gerepareerd om vervolgens weer
op te slaan als veiligheidsvoorraad.

6.7 fase ‘einde hulpverlening’
In deze fase wordt het hele hulpverleningstraject nog een keer geanalyseerd om
te kijken of uit sommige organisatorische of technische aspecten lering kan
worden getrokken voor de toekomst.
6.8 Symposium ‘innovative sheltering’
Het hele nieuwe huisvestingsconcept is in november 2007 gepresenteerd op het
symposium ‘innovative shelter’ op de Technische Universiteit Eindhoven, zie
ook bijlage C. Voor dit symposium hebben we het noodonderkomen ook een
naam met meer lading gegeven: de community shelter. Uit het symposium bleek
dat er nog niet een community shelter bestaat en ook niet in combinatie met het
hulpverleningsconcept. De reacties waren zeer positief. Dit was voor ons
aanleiding om ons concept om te zetten in een bouwkundig ontwerp. Dit is de
aanleiding geweest voor ons afstudeeronderzoek.
Een ander aspect dat nog eens werd bevestigd op het symposium zoals dat al
eerder in dit onderzoek geconstateerd was, is de geringe samenwerking tussen
fabrikanten en hulporganisaties en/of overheden, maar ook de samenwerking
tussen fabrikanten onderling.
Fabrikanten hebben voldoende innovatieve ideeën, ingeleid door
(zelfontwikkelde) technologieën, voor nieuwe huisvestingsmogelijkheden van
vluchtelingen. Zij missen echter de input, eisen en ervaringen in het veld van
hulporganisaties. Er zijn wel shelternormen van het Shelter Centre Genève
beschikbaar, maar deze zijn vrij oppervlakkig en treden niet in detail. Door te
weinig openheid van hulporganisaties, blijven de innovatieve ideeën slechts
ontwerpen. De hulporganisaties op haar beurt houden voor een groot gedeelte
vast aan bestaande huisvesting die werking in het veld over een langere periode
heeft bewezen zoals tenten, omdat betrouwbaarheid een hoge prioriteit heeft.
Technische faalkansen van nieuwe noodonderkomens of weigering (geen
acceptatie) van nieuwe noodonderkomens door vluchtelingen vanuit sociaal-
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cultureel oogpunt worden zo uitgesloten. Maar ook fabrikanten onderling werken
te weinig samen door eigen winstoogmerk. Verschillende technologieën en
ideeën kunnen elkaar versterken. Dit bevestigd nogmaals de behoefte naar een
integrale benadering voor het ontwerpen noodonderkomens.

7 Onderzoeksopzet afstuderen
7.1 Aanleiding
Het concept voor een nieuw noodonderkomen voor maatschappelijke faciliteiten
is de aanleiding voor dit afstudeeronderzoek. De community shelter, dat is
afgeleid van de boogstal, kan na een ramp snel worden ingezet om vluchtelingen,
hulpverleners of primaire maatschappelijke voorzieningen van onderdak te
kunnen voorzien.
In een latere fase moet het eenvoudig uitgebreid kunnen worden voor functies
zoals educatie, religie en een marktplaats. De boogstal is in eerste instantie
ontworpen als afstudeeronderzoek van R. Gijsbers onder de titel: ‘IFD bouwen
voor rundvee- & varkenshouderij’. De boogstal is later uitgevoerd als een
demonstratieproject van de slimbouwen® filosofie te Dieteren. De boogstal
kenmerkt zich t.o.v. de traditionele stallen door een snellere bouwtijd, hogere
hoge mate van flexibiliteit, lichtgewichte bovenbouw en herbruikbaarheid.

7.2 Probleemveld
Het nieuw te ontwikkelen noodonderkomen heeft naast de vele overeenkomsten
met de boogstal ook veel nadrukkelijke verschillen. Één van de grootste
verschillen is de opbouwsnelheid op de locatie. Waar dit bij de boogstal® enkele
weken in beslag nam, moet de community shelter binnen een dag na aankomst
op locatie volledig opgebouwd kunnen zijn en in gebruik genomen kunnen
worden. De assemblage moet door (ongeschoolde) plaatselijke bevolking
begrepen en uitgevoerd kunnen worden en begeleid worden door coördinatoren
vanuit de hulpverlening. Tevens moet ervan uit worden gegaan dat er op de
locatie bij een rampgebied geen energietoevoer is en er geen gebruik gemaakt
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kan worden van machines of kranen. Dit betekent dat het noodonderkomen
simpel geassembleerd moet kunnen worden met menselijke spierkracht en
handgereedschap. Assemblagevergissingen moeten tot het minimum beperkt
worden.
Een ander groot verschil tussen de boogstal en de community shelter is de
setting. De boogstal is op een vooraf bepaalde locatie gebouwd, waar alle bodem
en klimaatgegevens van bekend zijn. De community shelter moet bijna overal
kunnen worden opgebouwd, onafhankelijk van klimaatcondities (temperaturen,
windsnelheid etc.) en bodem. Ondanks de ontbrekende gegevens over klimaat en
bodem moet de betrouwbaarheid van de community shelter gegarandeerd kunnen
worden. Dit vraagt om een andere flexibele invulling het ontwerp.
Als laatste moet een volledige basisopzet van de community sheter in één 30 ft
zeecontainer passen. Alles moet dus zo compact en ordelijk mogelijk opgeslagen
en vervoerd kunnen worden. Integratie van onderdelen is gewenst.
7.3 Probleemstelling
Onder welke condities kan het boogstal concept worden ingezet om huisvesting
van maatschappelijke faciliteiten in rampgebieden te verbeteren?

7.4 Doelstelling van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het kwalitatief
verbeteren van onderdak voor maatschappelijke faciliteiten tijdens calamiteiten.
De community shelter heeft door een verhoging van de kwaliteit en het bieden
van meer mogelijkheden (flexibiliteit) een positieve invloed op de hulpverlening
en uiteindelijk op de levensstandaard van vluchtelingen.

7.5 Doelstelling in het onderzoek
De doelstelling in het onderzoek is het generen van technische oplossingen
voor de community shelter. De technische oplossingen hebben betrekking op het
transport, de (de)assemblage, de constructie en de omhulling. De technische
oplossingen worden getoetst aan een samengesteld programma van eisen, zodat
het uiteindelijke geïntegreerde ontwerp van de community shelter zoveel
mogelijk voldoet aan het ideaalbeeld uitgelegd in hoofdstuk 5. Het uiteindelijke
ontwerp zal worden uitgewerkt in bouwkundige tekeningen zodat het ook echt
gebouwd kan worden.

7.6 Maatschappelijke relevantie
De community shelter kan een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van
de hulpverlening voor vluchtelingen. Het kan de levenstandaard van
vluchtelingen in alle fases van het hulpverleningstraject verbeteren. De
klimatisering in het bijzonder kan een bijdrage leveren aan een verdere
ontwikkeling van passieve of actieve klimatisering voor kleine
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noodonderkomens (tenten, geprefabriceerde noodonderkomens). Economisch
gezien kan de community shelter extra marktkansen genereren door een lagere
kostprijs dan de bestaande noodonderkomens voor maatschappelijke faciliteiten.

7.7 Wetenschappelijk relevantie
Op wetenschappelijk niveau zal de community shelter een uitbreiding van kennis
betekenen. De community shelter laat een vernieuwende wijze zien, van opbouw
van tijdelijke modulair uitbreidbare constructies die door leken snel kan worden
opgebouwd en bestand is tegen grote wind- en sneeuwbelastingen. Verder laat
het ruimte open voor vervolgonderzoek om verder te onderzoeken of de
community shelter ook voor andere doelgroepen geschikt is zoals een tijdelijke
evenementenhal of opslagruimte in Nederland die snel opgezet moet worden.
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7.8 Deelvragen
1. Wat zijn de technische mogelijkheden op constructief gebied die zoveel
mogelijk voldoen aan het concept van de community shelter?
1.1 Wat zijn de mogelijkheden voor de hoofddraagconstructie?
1.1.1 Wat is de meest geschikte hoofdvorm van de
hoofdconstructie?
1.1.2 Wat is de meest geschikte liggervorm voor de
hoofddraagconstructie?
1.1.3 Wat is het meest geschikte materiaal voor de
hoofddraagconstructie?
1.1.4 Wat is de meest geschikte verbinding van de
constructiedelen?
1.1.5 Wat is de meest geschikte oplossing voor
flexibele (de)assemblage?
1.2 Wat zijn de mogelijkheden voor de fundering?
1.2.1 Wat zijn de verschillende grondsoorten met hun
eigenschappen waarmee rekening moet worden
gehouden?
1.2.2 Wat is de meest geschikt manier van verankeren?
1.2.3 Wat is de meest geschikte manier van uitzetten/stellen?
2. Wat zijn de technische mogelijkheden voor een passieve klimatisering van de
commmunity shelter die zoveel mogelijk voldoen aan het concept?
2.1 Wat zijn de mogelijkheden voor de constructieve huid?
2.1.1 Wat is het meest geschikte materiaal om toe te passen?
2.1.2 Wat is de meest geschikte verbinding om toe te passen
voor de bevestiging aan de constructie?
2.1.3 Wat is de meest geschikte oplossing voor
een flexibele (de)assemblage?
2.2 Wat zijn de mogelijkheden voor het ventilatiegaas?
2.2.1 Wat is het meest geschikte materiaal om toe te passen?
2.2.2 Wat is de meest geschikte verbinding om toe te passen
voor de bevestiging aan de constructie?
2.2.3 Wat is de meest geschikte oplossing voor
een flexibele (de)assemblage?
2.3 Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de isolerende huid?
2.2.2 Wat is de meest geschikte verbinding om toe te passen
voor de bevestiging aan de constructie?
2.2.1 Welke materialen zijn allemaal geschikt om toe te
passen?
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2.3 Wat zijn de mogelijkheden voor de bodemafsluiting?
2.3.1 Wat is het meest geschikte materiaal om toe te passen?
2.3.2 Wat is de meest geschikte verbinding met de omhulling?
2.3.3 Wat is de meest geschikte oplossing voor
een flexibele (de)assemblage?
3. Wat zijn de eigenschappen van het isolatiemateriaal pyrogel dat kan worden
toegepast voor de community shelter?
3.1 Wat zijn de verwerkingseigenschappen van Pyrogel?
3.1 Wat zijn de isolerende eigenschappen van Pyrogel?
3.2 Wat zijn de geluidwerende eigenschappen van Pyrogel
3.3 Wat is het brandgedrag van Pyrogel?
De antwoorden op deelvraag 1 zijn terug te vinden in deelrapport A, de
antwoorden op deelvraag 2 zijn terug te vinden in deelrapport B en de
antwoorden op deelvraag 3 zijn terug te vinden in deelrapport C. Uitwerking van
de isolerende huid valt buiten dit afstudeeronderzoek omdat deze anders te groot
zal worden. De voorzieningen die nodig zijn om een isolerende huid te kunnen
aanbrengen en evenals de assemblage daarvan worden uiteraard wel mee
ontworpen om een integraal ontwerp te kunnen bewerkstellingen. Wat betreft de
materialisatie worden alleen maar aanbevelingen gedaan.

7.9 Aanpak
Explorerend onderzoek.
Het onderzoek behelst het uitwerken van de community shelter dat geschikt is
voor maatschappelijke faciliteiten. Het wordt uitgewerkt tot een definitief
ontwerp met waarschijnlijk een prototype als eindresultaat. De uitwerking is
hoofdzakelijk te scheiden in twee onderzoeksgebieden: de hoofddraagconstructie
en de omhulling.
Alle deelvragen zullen opgelost worden door o.a. een literatuurstudie en
documentenonderzoek, waarbij steeds weer getoetst wordt aan het programma
van eisen. Dit zal verkregen worden via de bibliotheek, het internet, de
producenten en de hulporganisaties.
Er zal daarnaast onderzoek gedaan worden aan wat voor plaatselijke
omstandigheden de community shelter moet voldoen. Bij deelvraag 1 heeft dit
met name betrekking op de verschillende bodemgesteldheden, waarmee rekening
moet worden gehouden. Bij deelvraag 2 zijn dit de verschillende mogelijke
klimaatomstandigheden waaraan de community shelter moet voldoen. Het
onderzoeksmodel is afgebeeld op de volgende pagina.
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Oplossingen boogstal®

State of the Art:
Bestaande oplossingen
noodonderkomens

Documenteren en
analyseren bestaande
oplossingen

Documenteren en
analyseren boogstal®
concept

vooronderzoek

afstudeeronderzoek
Uitgangpunten formuleren/
PvE samenstellen

Ontwikkelen van een
constructiesysteem voor het
noodonderkomen

Ontwikkelen van de omhulling
voor het noodonderkomen

Geschiktheid Pyrogel testen
als isolatiemateriaal

Gegenereerde oplossingen die voor een nieuw noodonderkomen voor maatschappelijke faciliteiten die op elkaar
zijn afgestemd met een definitief ontwerp als eindresultaat
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Bijlage A
Analysematrix bestaande familienoodonderkomens
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Bijlage B
Analysematrix bestaande noodonderkomens voor maatschappelijke faciliteiten
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Bijlage C
Posters nieuw hulpverleningsconcept zoals gepresenteerd op het symposium
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