
ConceptBuigstoel

Een statische houding, maar soepel in gebruik was het uitgangspunt voor de buigstoel. Ik wilde een stoel creëren die 
een statische en harde uitstraling had, maar beweeglijk en soepel was wanneer je erop ging zitten 

Hiervoor had ik een materiaal nodig wat in eerste instantie stijf leek. Ik ben opzoek gegaan naar een geschikt materi-
aal, die door de bewerking beweegbaar werd. Het was dus alleen de bewerking die voor de beweegbaarheid zorgde. Het mo-
cht geen toevoeging zijn die de eigenschappen van het materiaal aanpaste. Hout was het materiaal wat zich hier perfect 
voor leende. Stijf, stevig, maar wel goed bewerkbaar. 



het ontwerp Buigstoel

Voor de stoel is er gebruik gemaakt van essenhout, voor het frame, en multiplex, voor het zitvlak en rugleuning. Door 
middel van zaagsneden in de vlakken ontstaat er beweging. Waar de stoel in eerste oogopslag zo statisch en hard lijkt, 
zo beweeglijk en soepel is hij wanneer je erop gaat zitten. De zaagsneden zijn in 2 richtingen gemaakt. Zo zijn de 
zaagsneden in de rugleuning verticaal aan de voorkant en horizontaal aan de achterkant. Hierdoor is het materiaal in 
alle richtingen beweegbaar.

De beweging blijft mogelijk doordat het zitvlak alleen aan de voorzijde is bevestigd met stalen pennen. Dit zorgt er-
voor dat het vlak aan de achterkant vrij spel heeft. Dit is ook precies de plek waar de meeste druk op komt. Wanneer 
je dus gaat zitten, buigt de achterkant het meeste door. Hetzelfde geld voor de rugleuning, die alleen aan de onder-
kant is bevestigd. De stalen pennen houden het frame en de vlakken dus bij elkaar, waardoor er geen andere verbinding 
of bevestiging meer nodig is

Het frame van essenhout heeft een heldere vorm, om de beweegbaarheid van het multiplex te versterken. De verbindingen 
van het frame zijn simpel gehouden, om de aandacht bij de vlakken te houden. 



proces/realisatie Buigstoel

In eerste instantie heb ik me vooral gericht om het geschikte materiaal te vinden. Na verschillende onderzoekjes was 
hout en in het specifiek multiplex een perfecte keuze. Door middel van zaagsneden in het oppervlak werd het beweeg-
baar. Echter was het multiplex toen nog maar één kant op te bewegen. In verdere onderzoeken kwam ik erachter dat wan-
neer ik de andere kant van het oppervlak ook inzaagde, loodrecht op de andere zaagsneden, er nog meer beweegbaarheid 
ontstond. Op die manier was het mogelijke om het hout te torderen. Dit was precies wat ik nodig had. Met dit gegeven 
in mijn achterhoofd heb ik alles uitgetekend in de computer en ben ik met de CNC aan de slag gegaan om te onderzoeken 
hoe diep de zaagsneden moesten worden. Na tientallen proefjes is er uiteindelijk een diepte uitgekomen die de juiste 
hoeveelheid beweging geeft en daarnaast stevig genoeg is.

Voor het frame zijn de prototypes eerst in vuren gemaakt om puur de vorm te onderzoeken. Al snel kwam de conclusie dat 
het een heldere vorm moest zijn die niet teveel af mocht leiden van de vlakken. Het werd een eenvoudige, maar func-
tionele vorm die als basis functioneerde voor de vlakken.

De vlakken en het frame werden samengebracht en de Buigstoel ontstond.


