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Hoogwaardige innovaties op gebied van noodhulp en wederopbouw na 
ramp in Haven Amsterdam

IBBK

Met financiële ondersteuning van de EU  hebben 15 Europese bedrijven, stichtingen, 
onderzoeksinstellingen en humanitaire organisaties met inbreng van hun specialistische kennis 
het consortium S(P)EEDKITS gevormd. Doel van het consortium: verbetering van de efficiency en 
slagkracht na een humanitaire ramp. 

Na ruim 3 jaar is het resultaat van deze ambitieuze samenwerking, in de vorm van prototypen op  
14 april vanaf 16.00 uur op de campus van De Mobiele Fabriek in de het havengebied van Amsterdam, 
voor de pers te bezichtigen. 

De aspecten van hulpverlening waar dit consortium zich op heeft gericht: 

•	 Verhoging handelingssnelheid bij noodtoestanden na een calamiteit, waar ook ter wereld.

•	 Marginalisering 2nd wave effecten, waaronder het uitbreken van besmettelijke ziekten, 
onveilige, onwaardige behuizing en daarmee het voorkomen van psychische problemen van 
slachtoffers.

•	 Ontwikkeling structureel instrumentarium voor snelle wederopbouw. 

Om dit te realiseren werden werkgroepen opgericht die elk een schakel in de keten van hulpverlening 
op zich hebben genomen. 

1. Verpakking: Hulpmiddelen compact en efficiënt vervoeren

2. Opvang: Effectief inzetten tenten onder verschillende klimatologische omstandigheden

3. Water & Sanitatie: Snelle, hygiënische toevoer van (drink)water en toiletten

4. Infrastructuur, medicatie, energie, wederopbouw: Snel inzetbare, mobiele medische hulp, 
lokale ontwikkeling stand-alone energie en transformatie van puin in snelle, veilige behuizing 

5. Implementatie en transport: Uitrol van logistieke systemen voor optimalisering 
handelingssnelheid

Datum event: 14 april om 16u

Locatie: Campus De Mobiele Fabriek, Papierweg 5, 1013 BL Amsterdam 

Contactpersoon voor interviews: 

Verele de Vreede (WASTE) 0642229822, vdevreede@waste.nl
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Sanitatie oplossingen voor noodsituaties
•	 Verhoogde toiletten die mobiel en opvouwbaar zijn
•	 Pomp voor leeghalen latrines
www.speedkits.eu/node/48
www.speedkits.eu/node/91
www.speedkits.eu/node/119 

Water oplossingen:
•	 Boor voor grond water
•	 Waterzakken
•	 Watertoren
www.speedkits.eu/node/48 

Biogasinstallatie en pasteuriseerder voor 
sanitair slib
www.speedkits.eu/node/94

Klein- en grootschalige zonnepanelen 
specifiek voor combinatie met tenten
www.speedkits.eu/node/120 

Container omgebouwd tot medisch centrum 
www.speedkits.eu/node/64 algemeen
www.speedkits.eu/node/115 news

Deze foto’s zijn in hogere resolutie direct te downloaden vanaf www.speedkits.eu/node/117
Noot redactie: Bijgevoegde foto’s zijn vrij voor publicatie

De volgende prototypen worden getoond en geëvalueerd:

Tentoplossingen voor huisvesting, opslag en 
multifunctionele doeleinden

www.speedkits.eu/node/47



More information: http://www.speedkits.eu

General project information: 
The project started in March 2012 for the duration of 4 years. The S(P)EEDKITS project has received funding 
from the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7) under grant agreement n° 284931.
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Het consortium bestaat uit: 
1. CENTEXBEL: Coordinator
2. Shelter Research Unit van de Internationale Rode Kruisorganisatie
3. Het Nederlandse Rode Kruis
4. Sioen Industries
5. Vrije Universiteit Brussel
6. Technische Universiteit Eindhoven
7. Politectnico di Milano
8. De Mobiele Fabriek
9. Stichting Practica
10. D’Appolonia SPA
11. WASTE 
12. Internationales Biogas und Bioenergie
13. Millson BV (Hospitainer) 
14. Artsen zonder Grenzen
15. Norwegian Refugee Council 


