
Excursie College Den Hulster Design en Technology

De tweede klassen van Design en Technology van College Den Hulster zijn in Oktober en
November tweemaal op excursie gegaan. De eerste excursie was naar meubelfabrikant
Leolux in Venlo en de tweede excursie naar Addit in Blerick. Ze deden dit om inspiratie op te
doen voor hun stoelenproject van het vak ‘Design en Technology’.

Meubelfabrikant Leolux
Nadat de leerlingen een kleine fietstocht hebben gehad richting Blerick en veilig gearriveerd
waren bij Leolux, werden ze hartelijk welkom geheten met een flesje frisdrank en een stukje
wafel. De leerlingen hebben vervolgens een kleine introductie gekregen over hoe de middag
eruit zou zien. Met hun eigen klas hebben de leerlingen eerst een introductie filmpje
gekeken over Leolux, waarna de rondleiding gestart werd met het gebruik van headsets.

Gedurende de rondleiding hebben de leerlingen een impressie gekregen hoe het proces van
het maken van een stoel in elkaar zit. Allereerst kregen de leerlingen het stukje warehouse
en opslag te zien zodat ze weten waar de meubels terecht komen nadat ze klaar zijn.
Vervolgens zijn ze via een loopbrug naar het andere gebouw van Leolux gelopen. Bij
binnenkomst was als eerste de stofafdeling te zien, binnen deze afdeling wordt het stof en
leer gesneden door middel van de snijmachines en handmatig. Een interessant feitje dat
verteld werd is dat wanneer er kleine stukjes stof/leer overblijven, hier kleine portemonnees
van gemaakt worden die verkocht worden. Op dezelfde afdeling zitten ook de naaisters die
de stukken stof tot een hoes maken. Na de stofafdeling gezien te hebben konden de
leerlingen een kleine impressie krijgen van het stoffen-/leer magazijn dat aanwezig is binnen
Leolux.

Vervolgens hebben we een kleine reis door de tijd gemaakt en verschillende stoelen gezien
die door de jaren heen gemaakt zijn binnen Leolux. Het laatste stap van het productieproces
die de leerlingen te zien kregen was het stukje stofferen. Bij een van de medewerkers was te
zien hoe de leren stof op de stoel vastgezet werd door middel van naaien. Bij een andere
medewerker kregen de leerlingen te zien hoe de stoffen hoes over een kussen geplaatst
werd en door middel van spijkers vastgezet werden.

Na een goede indruk te hebben gekregen hoe het proces van een stoel maken nou precies
in elkaar zit. De leerlingen zijn met deze nieuwe informatie teruggegaan naar school om dit
toe te passen op hun eigen stoel.

Addit BV
Een andere excursie die plaats heeft gevonden in contrast met het stoelenproject was het
bezoek aan Addit BV in Blerick. Binnen Addit wordt er gebruikt gemaakt van lassen en
walsen. Deze twee technieken worden gebruikt bij het maken van de acapulco chair die die
leerlingen konden kiezen.

Bij aankomst zijn de leerlingen welkom geheten en hebben ze een kleine introductie
gekregen over wat voor bedrijf Addit is en wat zij voor werkzaamheden uitvoeren.
Binnen Addit hebben de leerlingen een kleine rondleiding gekregen over het productieproces
van begin tot einde. De leerlingen hebben tijdens de rondleiding kunnen zien hoe
verschillende producten door middel van een wals vervormd worden. Dit is een



vervormingsproces is ook aanwezig bij het maken van de acapulco chair. Naast het
vervormen van het materiaal kregen de leerlingen ook de verschillende lastechnieken te
zien. Met deze nieuwe informatie over de lastechnieken kunnen de leerlingen ook beter
begrijpen hoe zij hun eigen stoel in elkaar kunnen plaatsen.

Aan het einde van de rondleiding hebben de leerlingen nog wat te drinken gekregen en een
goodiebag ontvangen. Met de nieuwe informatie die de leerlingen hebben gekregen zijn ze
weer met goede moed de fiets op gestapt naar school om dit toe te passen bij hun stoelen.


