
4  |  de ingenieur 7  |  juli 2017

FO
CU
S Shaded Dome Technologies wil een speciaal onderkomen 

bouwen voor militairen; een aangepaste versie van het 
ontwerp waar het bedrijf vorig jaar mee kwam. Deze moet 
onder andere bestand zijn tegen raket- en granaatinslagen. 

Aanvankelijk was de Shaded Dome bedoeld als trainingsacco-
modatie tijdens het WK voetbal in Qatar. Gezien de hoge tem-
peraturen in de zomer ontwikkelde Shaded Dome Technologies 
(SDT), een samenwerking van onder meer Royal HaskoningDHV, 
een speciale koele verblijfsplek. 
Deze tentachtige koepel bestaat uit twee lagen plastic met 
ruimte ertussen. Boven in de tent zitten schoorsteengaten.  
De warme lucht blijft hangen in de ruimte tussen de lagen en 
wordt door de gaten afgezogen. Zo blijft het interieur van de 
koepel relatief koel. 
De Shaded Dome bleek meer toepassingen te hebben; hij kon 
bijvoorbeeld dienstdoen als ziekenhuis of als tijdelijke verblijfs-
plek. En ook Defensie toonde interesse. De krijgsmacht opereert 
namelijk regelmatig in warmere gebieden; denk bijvoorbeeld 
aan de missie in Mali. ‘We overleggen nu over een plan voor 
een militaire Shaded Dome’, vertelt Jos van de Loo, directeur 
Business Development bij Royal HaskoningDHV. 

Explosieven triggeren
De Shaded Dome kan volgens Van de Loo veel voordelen bie-
den. Op dit moment verblijven militairen op warme plekken in 
speciale 20-voets-containers met airco. Die zijn veilig en relatief 
com fortabel, maar hebben ook hun nadelen. ‘De Shaded Dome 
is een duurzamer alternatief, onder andere door het beperkte 
transport volume en de flexibiliteit in vorm en afmetingen: een 
 Shaded Dome kan tot 24 000 m2 groot worden.’
Op dit moment is de Dome nog niet geschikt als onderkomen 
voor Defensie. De koepel wordt van pvc-achtige materialen 
 gemaakt en die zijn niet bestand tegen kogels of raketten. 

Daarom werkt SDT samen met onder-
zoeksinstituut TNO, dat verstand heeft 
van explosiebestendige materialen. 
‘Het idee is dat de buitenste laag het 
 explosief ‘triggert’, oftewel tot ontplof-
fing brengt, en dat de binnenste laag de 
scherven tegenhoudt’, licht Van de Loo 
toe. ‘Maar welk materiaal je daarvoor 
nodig hebt, weten we nog niet precies. 
Dat gaan we komende maanden samen 
met Defensie en TNO onderzoeken.’
De Shaded Dome past in de ambitie van 
Defensie om duurzamer te worden. Ter-
wijl de rest van Nederland elektrisch 
gaat rijden en groene stroom gebruikt, 
wil ook het leger zijn steentje bijdragen 
aan een betere wereld. SDT is van plan 
de uitvinding door te ontwikkelen zodat 
die uiteindelijk klimaatneutraal wordt. 
‘Door de natuurlijke koeling heb je veel 
minder airco nodig in de tent. Helemaal 
geen extra koeling zal in het woestijn-
klimaat niet lukken, maar het scheelt 
wel een hoop’, zegt Van de Loo.
‘Als de Shaded Dome inderdaad straks 
op militaire bases staat, willen we kijken 
of andere landen ook interesse hebben’, 
 aldus Van de Loo. ‘Dat zou fantastisch 
zijn.’ 
Gezien de voordelen qua duurzaamheid 
en transportvolume is de  Shaded Dome 
inderdaad een goede  optie. Het is alleen 
nog de vraag of hij straks net zo kogel-
bestendig is als een zeecontainer. (MS)
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