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OP ZOEK NAAR DE BETERE HAK
ln Ghana voert TNO een ontwikkelings-
samenwerkingsproject uit dat moet
leiden tot betere handgereedschappen
voor de allerarmste boeren.

Een traditioneel handgereedschap waarmee

Ghanese boeren het grootste deel van hun werk

op land uitvoeren, is de hak. Dat gereedschap

heeft echter zijn nadelen: de boeren klagen over
pijn in de rug en ze vinden het werken met de

hak onhandig.

ln samenwerking met SIGN (een Nederlandse

ngo), de lokale universiteit, een lokale projectlei-

der en lokale boeren verbetert TNO nu het
ontvverp van dit gereedschap. Dat gebeurt in het
kader van het ontwikkelingssamenwerkingspro-
gramma van TNO.

Het doel van het project is om de hak ergono-
misch zo aan te passen dat de lokale boeren
gemakkelijker en efficiënter hun land kunnen

bewerken, waardoor de productiviteit wordt
verhoogd en de fusieke belasting wordt verlaagd.

TNO zet daartoe haar kennis ìn over ergonomie,
veilig werken en het efficiënter organiseren van

TNO-ontwikkeling helpt om overzicht van
de situatie op de bouwplaats te krijgen.

Bouwwerken worden steeds complexer, er zrjn

steeds meer specialisaties brj betrokken en de

trjdsdruk wordt steeds groter. Het wordt dan ook

moeilijker om op een bouwplaats snel een

ovezicht van de situatie te krijgen, en de kans is

processen. Ook wordt gekeken naar mogelijkhe-
den om de verbeterde gereedschappen lokaal in
productie te nemen; daarvoor zetten l\4BA-

studenten van de Universite¡t van Amsterdam een

businesscase op om na te gaan hoe productie en
gebruik verder in Ghana zijn uit te breiden.

Inmiddels zrjn de eerste prototypes in Ghana
gerealiseerd en in de praKijk getest.
Lokale organisaties en Nederlandse ontlvikke-
lingsorganisaties zrjn positief over deze nieuwe

activ¡teiten van TNO. En dat geldt ook voor TNo

zelf: 'We zljn enthousiast om onze kennis en

kunde in te zetten voor mensen in ontwikkelings-
landen', aldus projectleider drs. Sander Zwanik-

ken. 'Voor onze padners en onszelf is het boeiend

om te enr'aren hoe we onze kennis en methodie-
ken in een volledig nieuwe context op een

waardevolle manier kunnen inzetten.'

lnfo: sander.zwanikken@tno.nl

groot dat er bouwfouten en misverstanden

ontstaan.
Een ontlvikkeling van TNO kan daarb¡ van pas

komen: een speciale tablet-pc waarmee digitale
bouwtekeningen direct op de bouwlocatie
geprojecteerd kunnen worden. De pc is uitgerust
met een camera en een locatiebepaler; zo kan de
computer berekenen welk gedeelte van de
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digitale bouwtekeningen (van de wapening,

eleKra, flolering, maatvoering, etc.) moet worden
geprojecteerd over het /lve camerabeeld. Hierdoor

ontstaat een 'gemixte werkelijkheid'. Ook het
uiuetten van profielen en instruct¡es voor

brjvoorbeeld bekisting en installaties is hiermee
heel nauwkeur¡g mogel¡k. Wanneer de gebruiker

met de pc rondloopt op de bouwplaats, verandert
het beeld automatisch mee. De locatiebepaler
kan tot op 0,2 millimeter nauwkeurig bepalen

waar de gebruiker zich bevindt.

Toepassing van dit systeem verhoogt niet alleen

de kwaliteit van het bouwwerk, maar ook de
veiligheid en de effectiviteit tijdens de bouw;

bovendien is het een goed hulpmiddel voor
¡nspecties en overleg op de bouwplaats.

TNO werK inmiddels aan een opvolger: een

semitransparante bril, gemonteerd op een

bouwhelm, waarin het systeem wordt ¡ngebouwd.

Er is dan geen tablet-pc meer nodig en de
gebruiker heeft zijn handen vr¡.

Een demofilmpje ¡s te zien op http:llvimeo.
com/3075753/
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