
STEIGERPLANK KLAPSTOEL           blad 1 

 
Ontwikkeling idee/ontwerp: najaar 2012 
Door:      Hennie Kokkeler 
1e prototype:    voorjaar 2013 
 
 
 
Het ontwerp en de visie op het gebruik: 
 
Materiaal: Ongeschaafde nieuwe steigerplank van vurenhout met afmetingen van 32 x 200 
   Gebruikt is één standaard lengte van 5 m¹  
Behandeling: Alle zijden, rondom voorzien van ruime vellingkant, om splinters te voorkomen.  
 Aandacht voor de kopshouten zijden van het dosse gezaagde hout en de positie van de hartkant. 
 
Gebruiker: De stoel kan afhankelijk van de wensen van de gebruiker binnen en/of buiten gebruikt worden.  
 Voor permanent gebruik buiten kan overwogen worden het hout te beitsen, maar vanwege de 

klapmogelijkheid kan hij ook eenvoudig op een beschutte plaats droog worden gestald zodat een behandeling 
ter bescherming niet noodzakelijk is.  Om aan te sluiten op, of te contrasteren met een bestaand of anderszins 
kenmerkend in- of exterieur kan natuurlijk ook een (kleur)beits worden aangebracht.  

 
Scharnieren: Voor de onderlinge bevestiging van de houten delen en de klapfunctie zijn vier scharnieren met een vaste pen 

gebruikt, zie schets. 
 Onderzocht kan nog worden of de scharnieren ook bevestigd kunnen worden tegen de kopse kant van de zitting zodat de 

scharnierbladen minder zichtbaar worden,  een trekproef op de schroef in het kopse hout moet duidelijkheid geven of deze 
uitvoering ook verantwoord is. 

 Het scharnier kan uitgevoerd worden in RVS, erg kostbaar, maar een gepoedercoatte uitvoering voldoet 
uitstekend, tevens kan op deze wijze met de kleur een gewenst effect gerealiseerd worden. 

 
 Voor de fixatie, en de klapfunctie, zijn aan de voorzijde onder de zitting twee scharnieren met een losse pen 

geplaatst, zie schets. 
  
Toevoegingen: Op de stoel op foto nr. 1 is een los kussen aangebracht van ruwe schapenwol die gesmyrnaad is, gedacht wordt 

ook aan een zitting en rugleuning van vilt, maar veel materiaalsoorten kunnen hiervoor, indien gewenst, 
gebruikt worden. 

 Een basic uitvoering zonder toevoeging is ook goed bruikbaar en comfortabel.  
 
Uitgangspunt  
voor het ontwerp: Materiaal toepassen dat zichtbaar past bij de functie en de daarvoor benodigde constructie. 
 
Algemeen: Voor elke keuze mbt de materiaaltoepassing, de detaillering en het ontwerp is een motivatie op te voeren om 

het juist wel of niet te doen zoals aangegeven in het voorliggende ontwerp. 
 
 
 
 
Hengelo: 2013-08-20 
Idee en ontwerp: Hennie Kokkeler   

    
 
 
 
 
Blad 2: Schets ontwerp steigerplank klapstoel 
 
Blad 3: Viertal foto’s van het 1e prototype. 


