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““Juist het gebruik van zoveel high-tech systemen in een kunstproject, niet als
gadget maar puur functioneel is zeldzaam, en daarom vind ik dit zo’n enorm leuk
project.” Theo Wolters, eigenaar van het Industrieel Ontwerp bureau Fabrique
Invent, legt uit waarom hij zijn medewerking aan het project geeft. Hij vervolgt:
“Voor mij is het ook aantrekkelijk omdat het een moeilijke klus is waarbij je
samenwerkt met de gespecialiseerde fabrikanten die hun krachten voor dit project
bundelen, zoals Tentech voor de tentconstructie, Nedal Aluminium B.V. voor het
persen van de profielen, Kersten voor het buigen ervan en met Holland Hydraulics
voor het hefsysteem. Ook collega ontwerpbureau Kneppers Ontwerp & Realisatie
heeft meegedacht over de constructies en zich met name over de telescopische
aluminium windmolenmasten gebogen.”

Wolters (49), de winnaar van de ‘European Aluminium Design Award for consumer
products 2004’, heeft met zijn team het ontwerp en de ontwikkeling van het
profiel van de tent die over de container heen ‘staat’ voor zijn rekening genomen.
Het ontwerp bestaat uit tien grote baleinen, gebogen aluminium profielen van in
totaal 16 meter lang met een dub-
bele membraanstructuur. Daar-
naast heeft hij de engineering van
het hydraulische ontwerp op zich
genomen waarbij de container in
staat is zichzelf van een oplegger
van een vrachtwagen te tillen.
“Niet elke vrachtwagen in het
buitenland heeft een eigen hefsys-
teem. Toen bleek dat het liftsys-
teem flinke herziening behoefde,
hebben we voor de zekerheid ook
maar de tentconstructie die tussen
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de profielen en de container hoekpunten zit herontworpen,”
vertelt Wolters.
Hij vervolgt: “Studenten hadden al een hoop werk verzet,
maar dat bleek toch teveel op theorie gebaseerd. Door onze
praktijkervaring met technische constructies konden wij er
de praktische invulling aan geven,” aldus Wolters.

CO N S T R U C T I E

De tent is zo gebouwd dat deze door één persoon op en af
te breken is. Tussen de aluminium profielen zit hoog-
waardig Ferrari-tentmateriaal met een totale oppervlakte
van 200 m2. Het in lichtgewicht constructies gespeciali-
seerde bedrijf Tentech werd benaderd voor de membraan-
constructie en de berekening van de optredende krachten
in de tentconstructie. Daar de tent snel opgezet moet
kunnen worden en daarnaast beweegbaar en niet te vatbaar
voor wind moest zijn, was het een hoop teken- en reken-
werk voor het constructeurbedrijf. 
Daarnaast mocht de tent maar op de vier hoeken van de
container vastzitten -de container moet aan de ISO-normen,
de internationale transport normen voldoen, om in het
massacontainervervoer op te kunnen gaan,- en was een
vereiste dat alle materialen in de container zouden passen.
Ook moet de tent in bijzondere omstandigheden blijven
functioneren. Zo moet het windkracht 12 kunnen trot-

seren alsmede temperatuursinvloeden die bijvoorbeeld op
Groenland en in Egypte kunnen optreden. 

De container voorziet in water en energie voor drie
personen. De randen van de gebogen profielen staan
rechtop, zodat ze bij regen, de functie hebben van een goot.
Het opgevangen regenwater kan via een ingenieus systeem
grotendeels worden gerecycled. Twee windmolentjes gene-
reren energie. Ook zitten er in het tentzeil een soort trans-
parante zakken waarin geavanceerde flexibele zonnepanelen
gestopt kunnen worden, bij elkaar 60 m2. Via gaatjes in de
profielen loopt de bedrading van de panelen naar de accu’s
in de bodem van de container. De zakken zitten zo over de
tent verspreid, dat de panelen ook aan de zijkanten geplaatst
kunnen worden, handig bij een laaghangende poolzon.
Binnenin de container zijn in een tachtigtal modules van
0,5 m3 alle nodige spullen opgeslagen.

AL U M I N I U M

Voor elk onderdeel van het project geldt dat het een hoog-
waardig, duurzaam product is. Door de sterkte van alumi-
nium en het lage gewicht ervan, was de keuze voor dit
materiaal voor de tentprofielen snel gemaakt. Vervolgens
is het gespecialiseerde bedrijf Nedal Aluminium B.V. in
Utrecht benaderd. Sales Manager Bob Boerma (58) vertelt
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enthousiast hoe de samenwerking tot stand kwam: “2 jaar
geleden kwam een student bij ons met de vraag of wij
wilden mee werken aan zijn afstudeerproject; de alumi-
nium tentprofielen. Ik raakte meteen bevangen door het hele
project. Nedal Aluminium B.V. is groot geworden door
nieuwe ontwikkelingen en kleine initiatieven op te pakken.
Als het maar moeilijk is, dan is het bij ons in goede handen.
En hier zitten ook wel een paar haken en ogen aan, maar
ook door de samenwerking met buigspecialist Kersten
Europe sprak het ons erg aan.

Ook voor Hans Besseling (39), directeur van het in buigen
van profielen en platen gespecialiseerde bedrijf Kersten
Europe B.V., was deze samenwerking interessant. “In een
vroeg stadium van het project is er overleg geweest tussen
Hans Kalliwoda, Nedal Aluminium B.V. en Kersten Europe
over de uitvoering van de tentprofielen. Het resultaat is een
functioneel extrusieprofiel waarbij het ontwerp optimaal
is afgestemd op de buigtechnologie. Dit neemt niet weg
dat het buigen van het tentprofiel een mooie uitdaging is,
gezien de combinatie van een kleine buigradius en de rela-
tief grote profieldoorsnede. De profielen worden aan elkaar
gemonteerd door middel van inwendige koppelstukken.
Vervolgens wordt het tentdoek door de speciaal daarvoor
bestemde kanalen in het profiel getrokken. Voor een
eenvoudige montage is het noodzakelijk dat de vervor-

ming van het profiel tot een minimum beperkt blijft,” aldus
een begaande Besseling. 

HE T I S E N B L I J F T E E N K U N S T P R O J E C T

“Het unieke aan het Polliniferoused Container Project”,
zoals het project voluit heet, “zit hem in de kruisbestuiving
tussen enerzijds kunst en anderzijds hoogwaardige tech-
nologie,” vertelt Kalliwoda. “Polliferoused betekent het
verzamelen en overbrengen van pollen, zoals bijen doen,
van bloem tot bloem.” In een grote loods, ter beschikking
gesteld door de Technische Universiteit Delft, werkt
Kalliwoda sinds november 2001 aan zijn kunstwerk. Het
idee ontstond midden jaren negentig, maar het ontbrak
hem toen aan de contacten en de middelen om het te reali-
seren. Tegenwoordig weet hij door zijn jarenlange ervaring
op het gebied van grote, laagdrempelige kunstwerken en
door toedoen van zijn ontwapende benadering, vele deuren
te openen. “Ik ben in het begin gewoon op professoren en
ingenieurs afgestapt en heb mijn ideeën voorgelegd. Ze
zagen het stuk voor stuk zitten en wilde me graag steunen.”
Al met al hebben ruim vijftig studenten van verschillende
Universiteiten en Hogescholen eraan meegewerkt in de
vorm van stages, scripties en onderzoeken. Kalliwoda: “Ik
heb op de TU Delft een stageopdracht opgehangen waarin
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stond: ‘Student Industrieel Ontwerpen
gezocht voor het ontwerpen van een
containermodel.’ Toen dat aansloeg,
volgden er steeds meer studenten.
Naarmate het project uitgroeide, werd ik
ook gevraagd om gastcolleges te houden. Die hield ik dan
in en om de container. Zo konden de studenten meteen de
praktische gebreken zien en oplossingen ter plekke
bedenken. Ik bracht mensen en faculteiten samen en gaf
opdrachtcombinaties voor Rietveld-studenten en studenten
van de TU. Zo moesten ze hun manier van denken veran-
deren of ze het nou wilden of niet.”

ED U C A T I E F ,  C U L T U R E E L ,  W E T E N S C H A P P E L I J K E N

T E C H N I S C H

De internationaal kunstenaar heeft al
een lange reeks van spectaculaire kunst-
werken op zijn naam staan. Zo reed hij
eind jaren negentig met een kunsttrein
door verschillende Europese landen. Bij
elk land dat hij aandeed koppelde er een
wagon aan vast. Op één van de wagons
stond een container, waarin deuren zaten
die werden geopend als er op een station
gestopt werd. Daar werden dan de
kunstwerken uitgehaald en terplekke
nieuw gemaakte weer ingestopt. Het
publiek kon ook zo een kijkje nemen 
in de trein. Diezelfde container vormt
nu het hart van de Polliniferoused
Container.

Het idee is om gastheer te zijn in een
gastland. Hans zegt daarover: “De
container is onafhankelijk, het is mijn
leefruimte met de wereld als voortuin. Ik
nodig de lokale bevolking uit in mijn

omgeving, in plaats dat zij mij gastvrijheid bieden. Ik film
ze en werk met web-cam en televisieverbindingen zodat
scholen daar en scholen in Nederland met elkaar in contact
kunnen treden.” 
Volgens planning is eind deze zomer de container klaar en
in het najaar staat de eerste trip naar Luxor, Egypte, op
stapel. “Ik reis juist naar UNESCO-locaties en blijf daar 
4 maanden staan, om aan duurzame ontwikkeling op kleine
schaal te werken. Zo zullen er Nederlandse studenten
onderzoek doen. Op Groenland bijvoorbeeld naar duur-
zaam toerisme, in Egypte naar vervuild drinkwater en in
Haïti naar de toepassing van bamboe. Wist je dat de

bamboewortels heel goed de grond bij
elkaar houden, het als houtskool
gebruikt kan worden en heel snel
groeit?” Voor Kalliwoda is het project
nu al een succes. Hans: “Het oorspron-
kelijke doel om een kunstreis in een
container te maken is al lang ingehaald.
Het is niet alleen meer de mondiale kruis-
bestuiving op artistiek gebied, maar ook
op educatief, cultureel, wetenschappe-
lijk en technisch gebied!”

Wie Hans en de Polliniferoused
Container wil volgen op hun reis, 
zie website: www.blindpainters.org
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