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< < plattegrond open toestand 1:50
(lxbxh: 7,7x3,0x3,0m)
< plattegrond dichte toestand 1:50
(lxbxh: 2,7x3,0x3,3m)
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THEO

De ranke, ruitvormige houtstructuur met het
golvende dak vormt een markant silhouet. Het
eigenzinnige gebouwtje doet denken aan een
strandbeest van Theo Jansen, zoals het daar staat
in de duinen. In het bos praat de ritmiek van de
spanten met het ritme van de bomen. De spanten
schuiven zichtbaar als een harmonica in elkaar,
om zo opgepakt en meegenomen te worden. Het
principe is afgeleid van de nomadische oer-hut, de
Mongoolse yurt. De dimensies zijn geoptimaliseerd voor diverse vervoermiddelen. Met een
stevige, winddichte hut als basis is THEO een
lichtgewicht schuilplaats die ambachtelijke en
moderne houtbouwtechnieken viert.
Het 1:10 model van THEO is de eerste test case; hij
is gemaakt zoals het echte gebouw gemaakt kan
worden. De vaste kern is volledig ge-CNCgefreesd uit plaatmateriaal en de spanten zijn op
dikte geschaafd uit inlands Douglas en verbonden
met diverse houtverbindingen.

1

2

4

3

2

4

3

1 overdekte vlonder
2 keuken
3 uitgifte informatie
4 bergruimte gereedschap
5 composttoilet

gelagerde rol

80x40

80x80

80x80

1600
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< transport
THEO past op platte aanhangwagens
van minimaal 2x3m (bxl), bij voorkeur
een kantelbare plateauwagen.
D.m.v. twee sleepbalken aan de
onderzijde kan hij over bijvoorbeeld
boomstammetjes op zijn plek worden
gerold of gelierd.

bergruimte
handgereedschap

bewegend spant
3200

THEO

gefreesde sleuf in vast spant

massief hout als
hoekverbinding

sleepbalk
‘dreischichtplatte’

1.5kg
[1:10]
35

detaillering
Het vaste deel bestaat uit 35mm dikke panelen van
zogenaamde ‘dreischichtplatte’; dit zijn platen van
kruislaags verlijmde vuren delen. Met behulp van
moderne CNC-freestechnieken kunnen winddichte
aansluitingen en deursponningen gemaakt worden.

sleufverbinding
De bijzonderheid van deze verbinding vraagt om
gedetailleerdere uitwerking. Hij komt 4 keer voor
bij de aansluiting tussen het vaste en het
bewegende deel. D.m.v. een gelagerde rol wordt
een wrijvingsarme beweging door de sleuf mogelijk.

<< gewicht
Het 1:10 model is gemaakt met
dezelfde houtsoorten en materialen
als de echte THEO. Het afgeleide
gewicht van THEO is ±1540kg.
(exclusief zonnepanelen en accu’s)

< ingebruikname
De spantenconstructie kan open
vouwen door middel van eenvoudige
scharnieren in de knooppunten. Het
vaste deel biedt een stijve basis als
aanknopingspunt voor de vouwbare
spantenconstructie.

PV-panelen (3m2) voor
laagspanningsinstallatie
canvas
ruimte voor
accupakket

sleufverbinding

uitneembare
kaartenbak/display
dreischichtplatte
(geolied)
gootsteen

< met de hand
Twee wielen onderaan het één-nalaatste spant dragen de spanten
tijdens het uitvouwen, waardoor dit
door twee personen met de hand kan
worden gedaan.

inlands Douglas
laagspanning
(infrarood)
warmtepaneel

wielen

exterieur
De licht vergrijzende, vuren ‘dreischicht’-platen
contrasteren met de rossige spantenstructuur,
welke gemaakt wordt uit inlands Douglas of Lariks
uit bossen van Staatsbosbeheer. De platen worden
bij voorkeur met lijnolie behandeld voor extra
weerbestendigheid. De spantvorm is geoptimaliseerd voor stijfheid in de dwarsrichting.

interieur
De kern van THEO is bewust klein gehouden, maar
biedt alsnog binnenruimte voor 3-4 personen. Een
kleine keuken biedt plaats aan wat apparatuur en
gootsteen. D.m.v. een voetpomp kan water uit
losse tanks worden getapt. Een composttoilet
biedt een ecologisch en verplaatsbaar alternatief
voor een wc.

< maximale positie en verankering
De maximale positie van de spanten
wordt bepaald door de lengte van de
sleufverbinding, zodat het canvas
dak een glooiende vorm aanneemt.
De spantvoeten kunnen verankerd
worden d.m.v. grondpennen en de
uitklapbare vlonder.

ontmoeting
schoor en spantbeen:
pen&gat-verbinding
ontmoeting
dakbalk en spantbeen:
slisverbinding

vlonder, beschermt opgeklapt tevens
glazen deur tegen vandalisme en inbraak

gedeelde deur dient als uitgifteluik
voor wandelkaarten, gidsen etc.

scharnierende ontmoeting
harmonicabalk en spantbeen:
M20x100 bout

uitneembaar
composttoilet

overdekte
schuilplaats
voor ±10 personen

bergruimte
gereedschap

< alzijdig gebruik
THEO kan door zijn aanpasbaarheid
en alzijdigheid op verschillende
locaties geplaatst en gebruikt
worden. Het uitnodigende dak biedt
bescherming voor ±10 wandelaars
bij regen en de afsluitbare binnenruimte biedt zelfs in de koude
seizoenen een warme schuilplaats.

