
Bouw aard bevings-proof!

Materialen:
• Tandenstokers, satéprikkers of 
ongekookte spaghetti
• (mini-)Marshmallows
• (schilders)tape
• Twee platen (bijvoorbeeld van hout of 
stevig karton)
• Twee stevige rollen (bijv. een lege 
posterkoker of stevige keukenrol)
• Twee postelastieken

Je kunt de volgende materialen gebruiken

Wat is aardbevingsproof? 
Aardbevingen komen in Nederland gelukkig niet zo heel veel voor. Als 
een stevige aardbeving plaatsvindt, staan de gebouwen te trillen op hun 
fundering. Gebouwen moeten zo ontworpen worden dat ze niet bij de 
eerste de beste aardbeving instorten, want dat is levensgevaarlijk! Maar 
hoe doe je dat? Met deze instructies bouw jij een stevig gebouw dat wel 
tegen een stootje kan. 

Gereedschappen:
• Schaar
• Liniaal
• Potlood

Voordat je gaat bouwen, moet je natuurlijk wel een manier hebben om de stevigheid van jouw constructie te testen. 
Daarom ga je eerst een triltafel maken. Triltafels worden gebruikt om aardbevingen van verschillende sterktes na te 
bootsen en zo te kijken tot welke sterkte een gebouw blijft staan of instort. 

Instructie Triltafel maken

Zoek twee rechthoekige, onbuigzame platen (bijv. van hout of heel stevig karton) die 
even groot zijn en twee stevige buizen die even dik zijn. Ook met huis-tuin-en-
keuken-spullen kom je ver: gebruik bijvoorbeeld twee snijplanken en twee gelijke 
flessen frisdrank.

Stap 1

Leg de rollen tussen de twee platen, zodat de platen over elkaar heen 
kunnen rollen. 

Stap 2

Doe de twee elastieken in de lengte om de twee platen, zoals op de afbeelding. Als je nu 
de onderste plaat vasthoudt en de bovenste een duw geeft, beweegt de bovenste plaat 
heen en weer over de rollen. De elastieken zorgen ervoor dat de plaat weer terugveert. Zo 

Stap 3

kun je door harder of zachter te duwen, verschillende aardbevingen 
nadoen! Je gebouw maak je straks vast op de bovenkant van de 
triltafel.



Instructie Aard bevings-proof bouwen

Als voorbeeld hebben wij een klein huisje gemaakt. Kijk hiernaast goed hoe het huisje 
in elkaar zit. Welke verbindingspunten zijn met elkaar verbonden en met hoeveel 
tandenstokers? 

Na de test staat het huisje er zo bij. Niet al te best als dat je eigen huis 
zou zijn! Hoe kunnen we het huisje steviger maken? 

Stap 2

-Eén manier om dat te doen, is de driehoek-constructie. Zorg dat er schuine hoeken in 
alle ‘muren’ komen, net als op het plaatje hiernaast. De driehoeken zorgen ervoor dat 
de energie van het schudden beter verdeeld wordt, waardoor er per verbinding minder 
kracht komt te staan op alle onderdelen. 

-Een andere manier is om een hele stevige, brede basis te bouwen, die de trillingen 
dempt voordat ze bij het huisje erboven aankomen. In het echt doet men dit door het 
maken van een goede fundering en het inbouwen van verende dempers onder het 
gebouw (base isolation) of door verende verbindingen ín het gebouw.

-Een andere vorm van demping is het aanbrengen van hangende gewichten die 
tegen de trilling in slingeren en deze zo eigenlijk neutraliseren. Deze techniek wordt in 
gebouwen gebruikt om ze te stabiliseren en heet een Tuned Mass Damper. 

Stap 3

Stap 1

Maak je gebouw van tandenstokers of satéprikkers, met de mini-marshmallows als verbindingspunten. Grote marsh-
mallows kun je hiervoor in vieren snijden. Je kunt het gebouw zo groot en uitgebreid maken als op je triltafel past. 
Maar: het is slim om klein te beginnen. 
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Testen!

-De stevigheid van het materiaal speelt ook een rol. Je kunt het gebouw verstevigen 
door meer tandenstokers in 1 verbinding te gebruiken, of door de marshmallow- 
verbindingen te vervangen door steviger materiaal (bijvoorbeeld kneedgum). 

-De flexibiliteit van je bouwwerk is ook belangrijk. Een heel beweeglijk (flexibel) 
gebouw, zal gaan meeslingeren op de trilling (resoneren). Dit maakt de krachten op de 
verbindingen alleen maar groter. Maar ook een stevig (rigide) bouwwerk zonder goede 
basis krijgt een probleem: omdat hij helemaal niet mee kan bewegen, kan het vanaf 
de basis al mee gaan schommelen. Hierdoor kan hij misschien wel omvallen als de 
aardbeving heel zwaar wordt! 

Om je gebouw te testen, maak je hem aan de basis met schildertape vast aan de triltafel. Door de schildertape kun je 
hem er makkelijk vanaf halen om aanpassingen te doen. 

Begin met zachtjes schudden. Let op hoe je gebouw beweegt, staat hij stevig stil, trilt 
hij of slingert hij mee met de beweging? Maak de aardbeving steeds zwaarder door 
harder (en sneller) te trillen. Wat kan je gebouw nog verdragen? Wanneer stort hij in of 
valt hij om? Gaan er onderdelen los zitten?

Testen

Stel jezelf de volgende vragen om de zwakke punten in je gebouw te 
vinden en deze te verbeteren: 
-Wat zijn de sterkste delen van je gebouw?
-Wat zijn de zwakste delen?
-Welke delen gaan los zitten?
-Hoe kun je zwakke plekken verstevigen?
-Hoe kun je het ontwerp aanpassen om het gebouw te verbeteren?
(bijvoorbeeld een andere vorm, hoogte of structuur)

Verbeteren

Om de aardbevingstest te doorstaan, moet het gebouw 10 seconden lang niet 
instorten, kapot gaan of omvallen tijdens een stevige aardbeving. Is het jou gelukt? 
Laat het ons dan met een filmpje weten via email, facebook of instagram!

Geslaagd?

Ontwerp en maak nu jouw eigen gebouw met hulp van de tips hierboven. Is je gebouw af ? 
Dan kun je door naar de test-fase!


