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RICHTLIJNEN ARCHITECTUUR
AARDBEVING- EN ORKAANBESTENDIG BOUWEN

PRINCIPES
1.Verankering met de grond d.m.v. een terp

HOOFDZAKEN VAN DE
BOUWTECHNISCHE
PRINCIPES
A. ALGEMENE PRINCIPES

Bouwwerken van De Mobiele Fabriek
worden uitgevoerd op basis van het
Q-Brixx zelfbouw systeem, dat gestandaardiseerde en aan elkaar gerelateerde
blokken omvat, waarmee flexibiliteit van
vorm en bouwsnelheid geoptimaliseerd
zijn. De blokken worden gestapeld!
Niet gemetseld!
De woningen worden door toekomstige
bewoners zelf, onder leiding van door De
Mobiele Fabriek gecertificeerde bouwmeesters, gebouwd. De bouw dient te worden
uitgevoerd volgens de in deze manual vastgelegde instructies en richtlijnen, waarbij
zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt
van de bestaande bouwcultuur en het lokale
aanbod van zowel manschappen, als de
benodigde bouwmaterialen, -elementen en
-componenten.

2.Verankering muren met funderingspalen

3.Verankering dak met muren

4.Compartimentering (tekening pag. 4) max. 4 x 4 mtr

5.Koppeling compartimenten

• Aardbeving- en orkaanbestendig bouwen
• Toepassing lokaal beschikbare bronnen en materialen
• Gebruik van betongranulaat in vergrendelde mallen
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B. PRINCIPE AARDBEVINGS		BESTENDIGHEID

BEDWINGEN BEZWIJKKRACHTEN

Het basisprincipe van bestendigheid
tegen aardbevingen is het beperken
van de krachten loodrecht op de muurvlakken. Dat zijn de krachten die tot
het bezwijken van een muur leiden.
In de langs-richting van de constructie hebben
de bouwblokken enige bewegingsvrijheid en
vormen de losse blokken een tamelijk rigide
muur. Simulaties en ander onderzoek hebben
aangetoond dat de muren de langs-krachten
van een aardbeving kunnen opnemen.
De dwarsrichting is een kritischer aspect. Als
muren in deze richting één geheel zou vormen
is de kans realistisch dat de muur bezwijkt.
Dat is de reden dat de Q-Brixx bouwblokken
een kleine mogelijkheid hebben om horizontaal
te bewegen. Die bewegingsvrijheid betekent
dat de blokken in de dwarsrichting individueel
worden belast en dus de - door de aardbeving
gegenereerde - horizontale kracht op de blokken sterk wordt beperkt. Een horizontale
beweging van de blokken wordt mogelijk
gemaakt door de verticale versnelling van de
ondergrond tijdens een aardbeving, waardoor
er door het verschil in de conische vorm van
de ‘pen en gat’ verbinding van de nokken een
horizontale bewegingsruimte ontstaat.
De horizontale beweging van de individuele
blokken in de muur worden groter naarmate de
blokken zich hoger in de muur bevinden. Die
horizontale bewegingen van de bovenste laag
blokken zouden zo groot kunnen worden dat
de muur van boven zou kunnen afbrokkelen.

• In de openingen van de bouwblokken worden bamboestokken
verticaal aangebracht
• Verticale verbindingen van max. 4 x 4 mtr maken een vast plafond
• De losse bouwblokken vallen na extreme belasting terug op hun plaats
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Om dat te voorkomen is het nodig om het
plafond stijf te maken. Daartoe wordt de één
na bovenste laag blokken met elkaar verbonden door een externe voorspanning op een
intern verstijvingsframe. De bovenste laag
blokken dient om te voorkomen dat de voorgespannen laag blokken tijdens een aardbeving
uitknikt. De aldus gevormde bovenrand van
een dubbele laag blokken vormt dan een onvervormbaar vlak en minimaliseert alle
bewegingen van de onderliggende blokken.
Samengevat is het principe van de aardbevingsbestendigheid gebaseerd op het kunnen laten
bewegen van de individuele blokken zonder
dat ze volledig uit het muurvlak loskomen.
Door het vaste plafond en de losse bouwblokken vallen de bouwblokken na een aardbeving
weer op dezelfde plaats terug. Dat vaste
plafond - dat een behoorlijke massa heeft wordt, doordat de muren kunnen trillen,
door een aardbeving nauwelijks aangeslagen.

CONSTRUCTIE-ASPECTEN

Stap 1 Uitvlakken bouwplaats
Om de vloer goed te kunnen storten
is het van belang dat de bouwplaats
vlak is.

Stap 2 Uitgraven ribben
Om de vloerribben te creëren worden
gleuven uitgegraven van 500mm
diep en beginnend bij 400mm breed
conisch naar 200mm. De ribben
worden rondom gegraven met als
buitenste maat 7,8m.

Om het geheel verder te verstevigen worden
in de gaten van de bouwblokken bamboe
stokken verticaal geplaatst, zodat een zeer
grote dwarskracht opgenomen wordt. Dat
zorgt voor extra zekerheid tegen het bezwijken van een muur. Op deze manier
gerealiseerde bouwwerken bestaan tijdens
een aardbeving uit losse trillende blokken,
zodat scheuren in muren niet mogelijk zijn
en er na de aardbeving weer hetzelfde uitziet
als voor de aardbeving.

Stap 3 Plaatsen randkist
Om de vloer te storten is er een bekisting nodig. De bekisting wordt aan de
buitenste rand van de ribben geplaats en is 150mm hoog.
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C. PRINCIPE
		ORKAANBESTENDIGHEID

CONSTRUCTIE-ASPECTEN (VERVOLG)

De combinatie van de betonnen vloer
(zie CONSTRUCTIE ASPECTEN),
de individuele blokken, de gestapelde
klakken en het stijve plafond, maakt
de constructie zowel in hoge mate
bestendig tegen aardbevingen als
tegen tropische stormen. De ontwikkelde krachten op deze drie aggregatieniveaus worden eenvoudig opgenomen
door het totale eigen gewicht van de
bouwmuren.
De vormgeving van het dak wordt in hoge
mate bepaald door de bestaande, lokale
cultuur van de bouw van daken. Het dakvlak
is relatief groot in verhouding met het eigen
gewicht van de dakconstructie. Daarbij komt
dat relatief grote dakoverstekken, die voor
zo veel mogelijk schaduw zorgen, veel wind
vangen. Omdat een licht geconstrueerd
dak dat op enkele punten aan de muren is
bevestigd tijdens een tropische storm snel
zal bezwijken, is het noodzakelijk om de
dakconstructie op zoveel mogelijk punten
aan de zware muren te bevestigen. In deze
filosofie speelt het plafond weer een cruciale
rol. Alle onderregels van de dakspanten worden verbonden met de dubbele laag blokken
van het stijve plafond. De dakconstructie is
dus verankerd aan de bovenste twee rijen
blokken en daardoor verankerd op het gewicht van het totale bouwwerk.

Stap 4 Funderingsribben
creëren 		
In het midden van de vloer
komen twee ribben ter
versteviging en ondersteuning
van de binnenmuren. De
ribben zijn 350mm breed
conisch naar 200mm.

Doorsnede A
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D. FUNCTIONELE ASPECTEN

CONSTRUCTIE-ASPECTEN (VERVOLG)

DE TERP

In een aardbevingsgevoelig gebied
worden huizen op een terp gebouwd,
die een dubbele functie heeft. De terp
geeft een verhoging waardoor huizen in
het regenseizoen droog staan en vormt
het te verdichten en te vlakken fundament voor de bodemplaat van het huis.
De kern van de terp is minimaal 30 cm
dik en kan geheel of gedeeltelijk in de
bodem worden verzonken.
De terp kan niet op een slappe bovenlaag
worden aangelegd, die ongewenste verschilzettingen geeft. Dat is ongewenst, zodat een
slappe laag verwijderd dient te worden.
- De bovenkant van de terp zelf moet - 		
gezien de bovengenoemde waterproblemen
- minimaal 10 cm boven het hoogste punt
op een straal van 10 meter op het rondom
het huisje gelegen terrein liggen.
- De taluds van de kern zijn 1 : 5 en het
horizontale vlak strekt zich uit tot 1 meter
buiten het buitenoppervlak van het huis.
- De kern van de terp bestaat uit een
eenvoudig te verdichten 0-32 mm mengsel
van gezeefd puingranulaat. De kern van de
terp dient over de gehele oppervlakte te
worden verdicht
- Na het verdichten dient de bovenkant
van de terp te worden gevlakt. Niet alleen
horizontaal maar ook een maximale
oneffenheid van +/- 3 cm.

Stap 5 Wapening plaatsen
In de ribben en bovenin de vloer wordt wapening gelegd.

Stap 6 Vloer storten
Vervolgens wordt de vloer gestort en kan na uitharding de bekisting
verwijderd worden.
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DE VLOER

- De bodemplaat wordt gemaakt van lokaal
gemaakt beton en is ongewapend.
- De minimum dikte is 20 cm, dient volledig
horizontaal te zijn en zo vlak mogelijk.
- Afrijen met een lange plank over twee
horizontaal gelegde planken is een voorwaarde voor een adequate uitvoering.

CONSTRUCTIE-ASPECTEN (VERVOLG)

TOPLAAG TERP

Na het aanbrengen van de bodemplaat wordt
de terp afgedekt met gezeefd puingranulaat
30-60 mm. Dit mengsel grenst dan aan de
bodemplaat. Het mengsel 30-60 mm is stabiel
bij afstroming op vlakke gebieden als gevolg
van regenval.

AFMETINGEN GRONDVLAK

De bouwmethode geeft ruimte aan een grote
variatie aan concepten, vormen en buitenmaten.
- De T- Shelter (tijdelijke woning) heeft een
gestandaardiseerde buitenmaat van 20m2.
- T- Shelters kunnen eenvoudig om- en
uitgebouwd worden tot buitenmaten tot
100m2.

Stap 7 Eerste rij stenen
Het plaatsen van de eerste rij stenen
(binnen- en buitenmuren) wordt
gedaan in een laag metselspecie.

Stap 8 Waterpas stellen eerste rij
Van groot belang is dat de eerste
rij recht staat zodat de rest van de
muur goed gestapeld kan worden.
Het waterpas stellen van de eerste
rij is daarom van groot belang.

FLEXIBELE MUREN

- De muren zijn halfsteens; de bouwblokken liggen los op elkaar. In de gaten
van de blokken worden bamboestokken
gestoken met een diameter van minimaal
25 mm. Gezien de grote dwarskracht
die bamboe opneemt, functioneren de
stokken als extra zekerheid tegen het
ongewenst bezwijken van de muur.
- De opening tussen de gaten van de blokken
en de stokken wordt opgevuld met fijn

Stap 9 Stapelen van de muren
Wanneer de eerste rij stenen
staat kunnen vervolgens de
muren gestapeld worden.
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grind (1- 10 mm). Technische simulaties
laten zien dat de bamboestokken extra
veiligheid geven.

CONSTRUCTIE-ASPECTEN (VERVOLG)

Het gebruik van stalen staven i.p.v. bamboe,
in combinatie met volstorten van de blokken met beton, maken van de op die manier
verkregen traditionele muur een massieve
monoliet en is buitenproportioneel kostbaar.
Daarmee zou een, door een aardbeving
horizontale kracht worden gegenereerd,
waarmee het instortingsgevaar juist toeneemt.

RAMEN EN DEUREN

De ramen en deuren worden zodanig gemaakt
dat ze geen bedreiging vormen voor de stabiliteit van de plafondrand. Gestreefd wordt naar
een constructie in de vorm van een boog.
Gegeven de maximale latei lengte van 80 cm,
wordt dan uitgekomen op deur en raam
openingen zoals afgebeeld. Het verdient
aanbeveling om de latei met twee bouten
te verbinden.

Stap 10 Bovenste rij stenen
De bovenste rij stenen wordt uitgevoerd zonder nok.

BEVESTIGING DAK

- Van wege de stormbestendigheid wordt
het dak bevestigd aan de bovenste rij
blokken (plafondhoogte). Omdat de 		
blokken enigszins voorgespannen losliggen
wordt het dak aan elk blok vastgemaakt.
De eenvoudigste manier is om onder de
bovenste laag blokken dunne stripjes te
leggen tussen de blokgaten. Die stripjes
zijn voorzien van flapjes met gaten waardoor een staaldraad kan worden ge-		
trokken. Nadat de dakspanten zijn geplaats
worden de onderste regels van de dakspanten ter plaatse van de muren, aan de
bovenste rij blokken vastgemaakt volgens

Stap 11 Bovenste rij stenen
Op de bovenste rij stenen wordt een muurplaat geschroefd die gebruikt
wordt om het dak aan te bevestigen.
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een rijgmethode die gebruikt wordt bij het
produceren van zeilen van vrachtauto’s.
- De staalkabel heeft een diameter van 6mm.

DAKVORM

Er zijn in beginsel drie typen daken
mogelijk:
1. De pyramidevorm;
2. Het puntdak;
3. Het lessenaardak.
De eerste is de ingewikkeldste en de laatste
de eenvoudigste. Het lessenaardak is het
fraaist als er sprake is van een langwerpig huis
en het niet te steil is. Het pyramide dak is
mooi maar complexer te produceren.
Gezien de aard, vorm en structuur van de
huizen ligt het voor de hand om te kiezen
voor een puntdak.

DAKCONSTRUCTIE
Stap 12 Dakconstructie
12.1
Allereerst wordt een bamboeframe
op de muren gelegd en gekoppeld
aan de muurplaat

12.2
Vanaf de hoeken komen er spanten
op het horizontale frame naar het
midden van de woning

12.3
Tussen de spanten komen extra
spanten die het dakvlak vormen

E. DAKCONSTRUCTIE

- Als er met rechthoekige balkjes wordt
gewerkt is de ‘bouwkeetoplossing’ de 		
mooiste constructieve vorm. Geen
ingewikkelde houtverbindingen maar 		
gewoon getimmerde, geschroefde of
geboute verbindingsplaten.
- Wordt er met bamboe gewerkt dan zal de
(lokaal) beproefde bamboetechniek te
worden toegepast. De verbindingen
worden dan tot stand gebracht met
wikkelingen.

12.4
Op de spanten komen vervolgens
horizontale liggers om de dakbedekking op te bevestigen

12.5
Vervolgens kan de dakbedekking
overlappend gelegd worden. De
overgang van dakvlakken zal met
een breder stuk bamboe overlapt
worden
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