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Inleiding 

Ik wil graag het Sonarski team bedanken voor het mogelijk maken van deze opdracht. Dit was voor mij veruit de leukste opdracht 
die we konden kiezen voor dit vak. Speels doch uitdagend. Het heeft mij ook de mogelijkheid gegeven om een uitgebreid 
onderzoek te doen naar de natuurlijke wereld en ik begin een steeds helderder beeld te krijgen van wat mijn bijdrage zou kunnen 
zijn in deze wereld. Mijn ambities om de natuur te helpen, of te integreren in mijn ontwerpen, begint een standaard te worden. Ik 
hoop dat ik mijn enthousiasme goed heb weten te uiten in deze verslaglegging en misschien zelfs wel Sonarski geïnspireerd om in 
de toekomst ook dit soort ecologische overwegingen mee te nemen in hun probleemstellingen.  

Voor nu rest mij niets anders dan u veel lees plezier te wensen, en bij vragen of andere interesses kunt u mij uiteraard altijd 
contacteren. 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Aanleiding 

Sonarski is het dochterbedrijf van Kapitein Labs, welke opgericht was nadat zij benadert 
werden door een partij met de vraag of Kapitein Labs kon helpen met het onderzoeken 
van de zeesluizen in IJmuiden, deze moesten namelijk vervangen worden. Na een 
miscalculatie bij dit grote project, van zo ongeveer € 200 miljoen, zag Sonarski de bui al 
hangen en stopte met het project. Enige tijd later bleek de er nog steeds vraag was naar 
het ontwikkelplatform van Sonarski. Dit keer voor een ander doeleinde, de grachten van 
(onder andere) Amsterdam. 

Amsterdam heeft namelijk zo ongeveer 600 km aan kademuur, waarvan een groot 
gedeelte niet bekend is in wat voor staat deze verkeren. Er zijn namelijk in de afgelopen 
jaren al een paar kademuren ingestort en daardoor is dit weer hoog in de agenda komen 
staan.  

Kapitein Labs, het overkoepelende bedrijf van Sonarski, heeft al vaker samengewerkt met 
de Hogeschool van Amsterdam. En ook voor dit project zi jn meerdere 
opleidingsrichtingen aangesteld om te helpen. Denk hierbij aan Maritiem Officiers, Smart 
Devices en wij Industrial Design Engineering. Wij zijn verantwoordelijk voor het 
samenbrengen van de verschillende componenten, het modulair inzetten hiervan en 
rekening houden met de gebruikers van het platform.  
 
In deze verslaglegging zal ik de kern van het probleem verkennen en laat ik zien welke 
problemen nog meer baat hebben bij een gedigitaliseerd beeld van de onderwater 
wereld. Door verschillende methodes toe te toepassen kom ik achter de essentie van 
deze ontwerpopdracht, wat mij uiteindelijk leidt naar een innovatief concept. Waarvan 
verschillende ontwerp keuzes stapsgewijs toegelicht worden.  

Aan de rechterzijde vind u steeds een stuk 

tekst met daarboven ‘Marine Protected 

Areas’, dit is de tweede context waar ik 
onderzoek naar gedaan heb en waar ik een 
p o t e n t i ë l e t o e p a s s i n g v o o r h e t 
ontwikkelplatform in de toekomst heb 
gevonden. Deze teksten lopen parallel met 
de hoofdtekst, welke over de kademuren 
gaat. Het verslag kan dus ook gelezen 
worden zonder deze rechterkant te lezen, 
maar ik denk dat u dit misschien wel 
interessant vindt.  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Probleem 

Verkenning 

Het is makkelijk om het gegeven probleem te zien als ultieme doelstelling. Enkel is het 
vaak interessant, dan wel niet essentieel om het probleem uit zijn context te halen en te 
onderzoeken waar de kern ligt. Ik ga dit doen om er achter te komen wat de drijfveer is 
van Sonarski om dit op te lossen. Door het probleem uit haar context te halen kom je 
misschien op bestaande oplossingen die ook voldoen of misschien kom je wel op veel 
grotere problemen, waar het eindconcept ook invloed op kan hebben.  

Kortom, we gaan de huidige probleem stelling verkennen en verbreden. Om zo op 
nieuwe inzichten en toepassingen te komen. Laten we eerst kijken wat de originele 
probleemstelling was: 

“In de huidige situatie worden kademuren bekeken door middel van  
duikers. Dit is niet alleen kostbaar en tijdrovend, maar ook niet altijd even  
accuraat. Immers, niet alle beschadigingen aan onderwater kunstwerken  

en/of vervuiling is zichtbaar. Daarom worden wateren en sluizen schoon en  
bevaarbaar gehouden d.m.v. integraal dreggen en preventief onderhoud.  
Dit is zeer inefficiënt en kostbaar omdat er nu ook op plaatsen onderhoud  

gepleegd wordt terwijl dit nog helemaal niet nodig is” 

Aldus, Sonarksi. Je ziet hier dat er een vrij concrete probleemstelling wordt gedefinieerd. 
Heel logisch en bondig. Dit zou voldoende kunnen zijn voor het team van Sonarski, maar 
voor ons is het essentieel om hier dieper op in te gaan. Om een voorbeeld te geven, 
misschien ligt het probleem wel niet bij de zwakke kademuren, maar bij de belasting. 
Misschien zou er geen probleem zijn, wanneer Amsterdam iets strikter is met toeristen 
en verkeer. Maar goed, op deze manier kun je heel lang door filosoferen en er een soort 
sociale kwestie aan verbinden, maar dat is voor een ontwerp opleiding minder 
interessant. 

Marine Protected Areas 
En om de context nog een stukje groter te 
maken, wat dacht u van de toepassing op 
zee. Er zijn gigantisch veel projecten die 
mega vorderingen zouden kunnen maken, 
wanneer hier een beetje kwalitatief 
o n d e r z o e k wo rd t g e d a a n n a a r d e 
onderwaterwereld. Denk hier bijvoorbeeld 
aan het onderzoeken van de broedplaatsen 
van diersoorten die het moeilijk hebben. Of 
de impact van het broeikaseffect op koraal. 
Of bi jvoorbeeld onderzoek naar de 
beschermde gebieden op zee (Marine 
Protected Areas) en hoe deze efficiënter 
gemaakt kunnen worden. 

Wat dit probleem precies inhoudt, en wat 
voor aanpassingen er dus nodig zijn om dit 
op te lossen leest u steeds aan de 
rechterzijde. 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Wij beperken ons nu dus tot iets ontwerpen wat het probleem van de kademuren zou 
kunnen oplossen. Dit wil enkel niet zeggen dat deze probleemstelling de enige is. Er zijn 
namelijk veel meer toepassingen. Problemen die baat hebben bij een in kaart gebrachte 
onderwaterwereld. Alleen al in de grachten zou je lijken kunnen opsporen, fietsen en 
scooters zouden boven water gehaald kunnen worden, of zouden er misschien wel 
baanbrekende bevindingen omtrent biodiversiteit gedaan kunnen worden. 
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Afbakening 

Het ontwikkelplatform kan voor veel verschillende doeleinde worden ingezet. Een echte 
allrounder. Het nadeel alleen van een product (of persoon) die alles kan, is dat deze bijna 
nooit gespecialiseerd is of ergens in excelleert. Dit wil ik voorkomen. Dus in plaats van 
ontwikkelplatform die alles een beetje kan, wil ik hem specifieke ontwerpen voor 
bepaalde doeleindes.  

Zo is het primaire doel het onderzoeken van de kademuren, en hier de zwakke punten 
van ontdekken. Het is hierbij dus vooral belangrijk dat de meetapparatuur van de boot 
naar de zijkanten gericht wordt. Het opsporen van lijken en fietsen laat ik hierbij voor wat 
het is. De vorm van de boot zal op basis hiervan dan ook worden vormgegeven. 

Marine Protected Areas 
Ook noemde ik de potentiële toepassingen 
voor het ontwikkelplatform in de oceaan, 
zoals bijvoorbeeld het analyseren van 
koraal of de gevolgen van het opwarmen 
van de aarde, deze twee laat ik echter 
buiten beschouwing. Verder noemde ik het 
onderzoek naar beschermde gebieden op 
zee (Marine Protected Areas) . Deze 
gebieden zijn opgezet met als doel de 
biodiversiteit en omvang van diverse 
soorten te vergroten, soms zonder succes.  

Dit probleem ga ik dus ook verkennen en 
dit is steeds terug te z ien aan de 
rechterzijde. Deze context is dus niet 
primair, maar hopelijk geeft dit wel inzicht 
over de potentie van het ontwikkelplatform. 
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Analyse 

Sonarski 

Waarom is Sonarski dit project gestart? Dit was een van de eerste dingen die we ons 
afvroegen. Wanneer je namelijk voor het eerst over dit project leest (van Zoelen, B, 2019) 
zijn er wat vraagtekens die bij je op kunnen komen. Het bedrijf Sonarski is een 
dochterbedrijf van Kapitein Labs, welke, al opgericht was voordat het probleem met de 
kademuren zo uitgelicht werden. In eerste instantie leek het voor veel van ons alsof 
Kapitein Labs een toepassing zocht voor zijn oplossing. Maar dit liep echter anders.  

Kapitein Labs was eerder al betrokken bij een mega project in IJmuiden. Hier moesten 
namelijk zeesluizen vervangen worden, en door een miscalculatie zijn de kosten met 
€200 miljoen opgelopen. Hierna is de samenwerking gestopt. Maar na verloop van tijd          
kreeg Kapitein Labs vragen vanuit allerlei kanten, waaronder Amsterdam met haar 
kademuur probleem, hoe het met de vorderingen van het ‘ontwikkelplatform’ stond. Zo 
hebben zij de draad weer opgepakt met als nieuwe focus de kademuren van onder 
andere Amsterdam. 
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Kademuren 

Dat Sonarski de kademuren als probleemstelling heeft gedefineerd is niet zomaar. Er is in 
Amsterdam alleen al zo’n 600 kilometer kademuur en het is feit dat 5% hiervan op 
instorten staat, 5% goed is verklaard en van 90% niet bekend is wat hun huidige staat is 
AT5, 2019). Dit wordt tegenwoordig nog met duikteams gedaan, wat enorm tijdrovend en 
kostbaar is. Het instorten van deze kades is niet enkel inefficiënt voor het verkeer en 
omwonende, we verliezen hiermee ook een stuk culturele en historische waarde. Het is 
een probleem, waarvan de belangstelling hoog is en daarom ook essentieel om deze 
context mee te nemen in het ontwerp.  

Het is ergens niet vreemd dat dit probleem zich nu voordoet. De kades zijn namelijk zo 
ongeveer 100 tot 150 jaar geleden gebouwd (Gemeente Amsterdam, 2019). En in die tijd 
werd er nog met paard en wagen gereden, en daarop is ook de belasting berekend. Niet 
op scooters, auto’s, vrachtwagens en duizenden toeristen. En deze belasting wordt ook 
niet minder, steeds meer toeristen die selfies maken op de bruggen, meer retailers die 
dagelijks hun voorraden moeten bijvullen, ga zo maar door. Nu zijn er wel plannen om de 
auto’s uit de binnenstad te halen, maar voordat dit gebeurt is zijn er al heel wat kades 
ingestort wat het gehele project nog kostbaarder maakt.  

De kademuren rusten tegenwoordig nog veelal op houten balken, welke na een aantal 
jaar gaan rotten. Dit is natuurlijk een enorm ingewikkeld probleem en een kwalitatief 
onderzoeken hiervan is essentieel om doelgericht deze pijnpunten aan te pakken. Over 
de daadwerkelijke context van de kademuren kom ik nader terug, waarin ik met een 
veldonderzoek erachter kom waar rekening mee gehouden moet worden voor het 
ontwerp van het ontwikkelplatform. 

Marine Protected Areas 
Een van de doelen van de MPA’s was het 
aanpakken van ‘overfishing’. Dit gaat 
tegenwoordig namelijk zo efficiënt en op 
grote schaal dat de zee geen tijd meer 
heeft om te herstellen. Nadat er in Rio in 
1992 werd afgesproken om beschermde 
gebieden te creëren dacht men dat een 
groot gedeelte van het probleem wel 
opgelost zou zijn. Maar verplaatsen de 
visserijen simpelweg een paar kilometer 
verder op om daar dubbel zo veel vis te 
vangen, en zo treffen zij na verloop van tijd 
steeds minder vissen in hun netten aan. 

Tegenwoordig telt de wereld zo’n 15.600 
MPA’s, met een oppervlakte van ongeveer 
9,7 vierkante mile. En hier zit naar mijn idee 
de essentie van het probleem. Er wordt 
namelijk van de landen verwacht dat zij 
een bepaald percentage zee oppervlakte 
verklaren tot MPA. Waardoor een groot 
gedeelte van dit oppervlakte simpelweg tot 
beschermd gebied wordt verklaard, puur en 
alleen om het percentage te halen. Veel 
gebieden zijn als een soort rechthoeken op 
de kaart getekend, waarbij weinig tot geen 
rekening is gehouden met wat hier nou 
eigenlijk onderwater gebeurd. Denk 
bijvoorbeeld aan vismigratie, waar de eitjes 
worden gelegd en waarnaartoe deze 
worden meegenomen door de stromingen, 
wat voor ph-waardes bepaalde gebieden 
onderwater hebben, de temperaturen etc.  
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Dit geld overigens niet voor alle MPA’s, want 
sommige zijn juist vrij succesvol. Na een 
periode van 5-10 jaar begint de hoeveelheid 
vis op sommig plekken toe te nemen en 
zien de lokale bevolkingen dit terug in hun 
welzijn. Hier moet wel bij gezegd worden 
dat het vaak om specifieke vissoorten gaat, 
welke floreren in dit soort gebieden.  

Een vissoort die moeilijk kan profiteren van 
deze gebieden is bijvoorbeeld tonijn, deze 
zwemmen namelijk gigantische afstanden 
en dit past nooit binnen de gegeven 
gebieden. Maar andere vissoorten als 
Snapper Pagrus Auratus doen het 
wonderbaarlijk goed. (Denny, C., Willis, T., & 
Babcock, R., 2004) 

Dat het in veel gevallen niet goed gaat vind 
ik niet heel schokkend. Als je op de kaart 
bekijkt hoe de gebieden er uitzien, kun je je 
afvragen of hier nou daadwerkeli jk 
rendement uit gehaald kan worden. Ik vind 
het zelf moeilijk om te geloven dat 
gebieden zoals de MPA’s te zien op de 
afbeelding hieronder, echt iets kunnen 
betekenen voor het leven in de oceaan. Het 
lijkt alsof een aantal gebieden op intuïtie 
zijn gedefinieerd en er mist hier een hele 
hoop kwalitatieve informatie. Dit wordt 
vooralsnog namelijk een aantal keer per 
jaar door lokale duikers gedaan en uit dit 
soort onderzoeken is natuurlijk niet iets 
significants te zeggen. Later in het verslag 
leest u waarom ik denk dat Sonarski en 
haar ontwikkelplatform dit probleem tot 
een succesverhaal kunnen brengen. 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Probleemstelling 

In het hoofdstuk hiervoor hebben we een verkenning gedaan omtrent de 
probleemstelling. We zijn er hier achter gekomen dat dit breder is dan enkel de 
kademuren scannen. Er zijn veel mogelijkheden met deze technologie en om die reden 
wil ik de hoofdvraag vrij breed houden. Ik hoop dat deze verslaglegging daardoor gezien 
wordt als initiatie en niet conclusie. Als startpunt en niet als antwoord. De hoofdvraag 
luidt daardoor: 

Hoe brengen we de onderwater wereld van de grachten (en in de Marine 

Protected Areas) in kaart? 

Dit is de core van het probleem en de essentie van mijn eindproduct. Na het stellen van 
deze vraag, ontstaan er een aantal deelvragen, welke de hoofdvraag moeten 
ondersteunen. Ik ben hiervoor op de volgende deelvragen gekomen: 

Wat is de context van het probleem? 

Waarom willen we de onderwaterwereld in kaart brengen? 

Wat is er mis met de huidige methode?  

Wat voor impact heeft de onderwater wereld op ons? 

Nader in het verslag zal er dieper ingegaan worden op deze vragen. Ik doe dit door 
middel van verschillende methodes en technieken. De resultaten hiervan zal ik 
vervolgens analyseren en hier volgt dan een conclusie uit.  

De randvoorwaardes die hieruit volgen vormen samen vervolgens het startpunt van mijn 
ontwerpproces. Bij het ontwerpen zullen nog meer vragen naar voren komen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de kleur van de boot, wellicht moet er voor in de stad wel 
alarmerende kleuren opkomen, en misschien moet de kleur voor de vissen wel 
onopvallend zijn zodat we deze niet af schrikken. En de uitkomsten van al deze 
antwoorden vormen uiteindelijk mijn concept 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Wat is de context van de problemen? 

Bij het beantwoorden van de deelvraag gebruik ik telkens vier stappen. Eerst leg ik uit 
wat voor methode ik heb gebruikt om dit onderzoek te doen. Vervolgens beschrijf ik de 
resultaten hieruit, soms wat beknopter, wanneer ik bijvoorbeeld een interview beschrijf 
zal ik enkel de bruikbare antwoorden benoemen. Daarna analyseer ik de resultaten, wat 
er relevant is en wat niet. En tot slot concludeer ik het onderzoek met wat ik mee wil 
nemen naar mijn concept.  

Methode 

Voor deze twee verschillende contexten heb ik verschillende methodes gebruikt. De 
kademuren heb ik onderzocht doormiddel van onder andere een veldonderzoek, om 
inzichten te vergaren over de context en ik heb uiteraard ook wat desk- en 

literatuuronderzoek. 

Resultaten 

Tijdens het veldonderzoek van de kademuren vielen mij een aantal dingen op. Zo is de 
ruimte beperkt, waardoor er bij het ontwerp rekening gehouden moet worden met de 
manoeuvreerbaarheid van de boot. Ook is er uiteraard nogal wat verkeer in de grachten 
en zou het handig zijn als het voor deze mensen duidelijk is dat er hier een onderzoek 
gedaan wordt, zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Een ander ding wat opviel 
was dat wanneer boten dicht langs de kade stonden deze door de golven soms tegen de 
kant op botste, dus een soort boei of iets dergelijks is zeker geen overbodige luxe. 

Marine Protected Areas 

Methode 
En de MPA’s heb ik grotendeels via desk- en 
literatuuronderzoek kunnen doen, omdat ik 
hier geen experts voor vond die ik kon 
interviewen en ook niet de mogelijkheid 
h a d o m d e M PA ’ s i n h e t e c h t t e 
onderzoeken. 

Resultaten 
Wanneer het ontwikkelplatform op zee 
wordt ingezet zijn er uiteraard heel andere 
zaken aan de orde. Zo zijn de golven op zee 
een stuk wilder en is een vorm van 
stabilisatie essentieel. Dit maakt ook dat de 
componenten in de boot ook tegen dit soort 
omstandigheden moeten kunnen. Denk 
bijvoorbeeld aan de kastdeuren, die niet 
zomaar open mogen gaan bij een golf.  

En tot slot lijkt het mij verstandig als er 
zonnepanelen op de boot komen. Je bent 
natuurlijk op zee wat geïsoleerder dan 
midden in de stad en je hebt ook nog eens 
het voordeel dat er weinig gebouwen en 
dergelijken zijn die potentieel de zon 
kunnen blokkeren. Ik denk dat ik zo 
ongeveer 4-8 m2 zonnepaneel kwijt kan op 
het ontwikkelplatform.  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Analyse 

Het ontwikkelplatform moet dus goed kunnen manoeuvreren in de grachten. Daarom is 
het handig om hem niet al te breed te maken, een simpele mono-hull boot is hiervoor 
goed geschikt. Eén van de praktische bijkomstigheden van een mono-hull zijn 
bijvoorbeeld dat je de boot, zonder drijvers, kunt parkeren op een reguliere parkeerplaats. 
Ook kan de boot op deze manier gewoon op een aanhanger vervoerd worden over de 
weg, zonder bijzonderheden. Deze flexibiliteit zal kosten besparen op lange termijn en 
maakt het ontwikkelplatform breed inzetbaar. 

Conclusie 

Een aantal punten die ik hieruit mee wil nemen.  
Het ontwikkelplatform moet voor in de grachten: 

• Manoeuvreerbaar zijn. 

• Schokdempers hebben. 

 

Analyse 
Bij de stabilisatie van het ontwikkelplatform 
m o e s t i k d i r e c t d e n k e n a a n e e n 
catamaran/trimaran. Er zouden drijvers 
aan beide kanten van de standaard 
grachtenboot bevestigd kunnen worden. 
Deze drijvers zijn niet nodig voor in de 
g r a c h t e n e n z a l e n k e l d e 
manoeuvreerbaarheid van de boot 
beperken. Maar op zee komen de drijvers 
zeer goed van pas. Er moet dan nog goed 
nagedacht worden over de verbinding van 
de drijvers. 

Ook wilde ik op de drijvers de zonnepanelen 
bevestigen, met een stroomtoevoer naar de 
centrale batterij. Deze zonnepanelen zullen, 
zoals eerder benoemd, zo ongeveer 4-8 m2 
bedekken. Dit staat gelijk aan ongeveer 
0,55 tot 1,1 kWh. Uitgaande van een 
gemiddelde werkdag van 8 uur, komen we 
op een vermogen van 4,4 tot 8,8 kW. 
H i e r m e e z o u j e b i j v o o r b e e l d h e t 
koffiezetapparaat, een straalkacheltje en 
misschien een paar kleine schermen 
kunnen voorzien van stroom. 

Conclusie 
Het ontwikkelplatform moet voor op de 
oceaan: 

• Extra stabilisatie hebben. 

• Componenten hebben die niet zomaar 
omvallen of open gaan. 

• Zonne-energie kunnen gebruiken. 
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Waarom willen we de onderwater wereld in kaart brengen? 

Deze vraag heeft misschien niet zo zeer een introductie nodig, aangezien hij vrij voor zich 
spreekt. Maar het is wellicht wel interessant om te zien waar, voor de doorsnee mens, de 
waardes liggen van deze problemen. Je kunt je voorstellen dat er andere belangen of 
gewenste uitkomsten zijn bij de stadse kademuren, tegenover een locatie op zee die 
weinig mensen ooit in het echt zullen zien. Deze verschillen zal ik nader behandelen. 

Methode 

De methode die ik hiervoor gebruik zijn interviews, waarbij ik vraag om de meningen 
van mensen en wat zij belangrijk vinden. Een van deze mensen die ik wil interviewen is 
mijn opa, een echte ras Amsterdammer, wie veel geeft om Amsterdam en haar culturele 
historie. Ik hoop zo een beter beeld te krijgen van, niet alleen de praktische/fysieke 
impact, maar ook de emotionele waarde van beide problemen. De interviews zijn in 
gespreksvorm geweest en zal ik beschrijven in plaats van citeren. 

Resultaten 

Het is makkelijk om de gevolgen van de kademuren in te zien. Wanneer er namelijk een 
kademuur instort hebben wij direct te maken met de gevolgen, zo valt er misschien een 
auto in de gracht, of kunnen we voor onbepaalde tijd hier niet meer parkeren of 
überhaupt langs rijden. Ook komt het overal in het (lokale) nieuws en lijkt het alsof wij 
ieder persoonlijk voor deze kosten moeten opdraaien. Met andere woorden, het komt 
heel dichtbij. 

Wat mij opviel was dat de verschillen in meningen groeide met de leeftijd. De oudere 
mensen (die zich wel tot op zekere hoogte betrokken voelde bij Amsterdam) vonden het 
erg dat de kades instorten op meer emotioneel niveau. Terwijl de jongere het vooral 
onpraktisch vonden, maar dit wel zagen als mogelijkheid tot nieuwe innovatieve 
bouwwerken.  

Marine Protected Areas 

Methode 
Voor de Marine Protected Areas zal ik ook 
wat mensen interviewen die mij meer 
kunnen vertellen over de verbintenis met de 
zee. 

Resultaten 
Bij de MPA’s ligt het wat ingewikkelder. 
Hiervan zijn de gevolgen een stuk minder 
direct en hebben ook de oplossingen een 
aanlooptijd nodig om hun werking te laten 
zien. Wanneer er namelijk een vispopulatie 
afneemt hebben we nu nog de middelen 
om het ergens anders op zee vandaan te 
halen, of een andere vissoort te overvissen. 
Maar dit houdt natuurlijk ergens op en dat 
is voor veel mensen lastig te zien. De 
interviews illustreerde deze onwetendheid 
vrij goed. 

Er waren een aantal mensen die zich totaal 
niet bewust waren van de beschermde 
gebieden, vooral ouderen mensen. Dit is 
een goed inzicht. En wat ook interessant 
was, was dat de jongere, ondanks de 
afstand, zich emotioneel veel meer 
betrokken voelde bij het leven in de oceaan. 
Toch hadden zij het idee hier te weinig aan 
te doen, ze wisten ook niet zo goed hoe zij 
konden helpen. 
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Analyse 

Je ziet dus dat veel van dit soort stadse bouwwerken veel emotionele waarde hebben 
voor de mensen die hier al een lange tijd wonen of zich sterk verbonden voelen met de 
stad. Anderzijds maakt het de jongere niet echt uit of de kades er precies zo uitzien als 
vroeger, en mogen wat hun betreft nieuwe innovatieve ideeën bedacht worden. Zoals 
groene muren, waar vegetatie tegen aan kan groeien en vissen in kunnen schuilen. 

Conclusie 

Voor veel mensen zijn de huidige kades nog best belangrijk, daarom is het belangrijk dat 
we voor de kades die we nog kunnen redden proberen de huidige staat de behouden. En 
voor de kades die wel vernieuwd moeten worden, kunnen we misschien de meningen en 
ideeën van de jongeren goed implementeren.  

Analyse 
En de Marine Protected Area’s zijn voor veel 
mensen nog onbekend, maar de hoofden 
van de mensen staan hier wel naar. Er is 
wel vraag naar verbetering omtrent 
biodiversiteit en ecologie, het is enkel voor 
veel mensen nog niet duidelijk op wat voor 
manieren dit kan.  

Conclusie 
De Marine Protected Areas zijn dus voor 
veel mensen nog onbekend. Dit komt 
omdat het te ver van hun bed ligt en de 
gevolgen niet direct zichtbaar zijn. Een stuk 
bewustzijn creatie is daarom wel op zijn 
plaats en dat kan zich dan bijvoorbeeld 
u i t e n i n d e v o r m g e v i n g v a n h e t 
ontwikkelplatform.  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(AFBEELDING 8, ONTWIKKELPLATFORM OP ZEE)



Wat is er mis met de huidige methode? 

Dat de kademuren verzakken is natuurlijk niet een nieuw gegeven, dit wisten we al een 
tijdje. En doordat er nu een aantal zijn ingestort zien we hoe slecht ze er daadwerkelijk 
aan toe zijn, dus de druk wordt opgevoerd (AT5. 2018, 24 oktober). Het nadeel is alleen dat 
dit tegenwoordig nog met duikteams wordt gedaan, wat natuurlijk enorm kostbaar en 
tijdrovend is. Maar hoe kostbaar en tijdrovend is dit nou daadwerkelijk? Om hier achter te 
komen heb ik dergelijke bedrijven gecontacteerd. 

Methode 

Om te onderzoeken wat er allemaal mis is met de huidige methodes doe ik desk- & 

literatuuronderzoek, over hoe deze processen tegenwoordig gebeuren. En zal ik de 
alternatieve bedrijven telefonisch benaderen om te vragen hoe kostbaar en tijdrovend dit 
soort projecten nou daadwerkelijk zijn. 

Resultaten 

De kademuren worden dus, zoals eerder vermeld, voor alsnog onderzocht door 
duikteams. Ik heb het bedrijf Wals gecontacteerd om wat meer te weten te komen over 
de globale kosten en tijdsduur van dit soort projecten. En zij zeiden dat alleen al het 
materiaal en dergelijken voor de duikteams zo ongeveer €10.500 per dag kost. Dit is enkel 
als alle meezit, want dit bedrag hangt uiteraard van veel factoren af, met als grootste 
boosdoener de bagger. Dit is namelijk enorm hinderlijk voor het zicht en maakt werken 
onderwater bijna onmogelijk. Ook is het een tijdrovend project, zo duurt 1km aan 
kademuur onderzoek grof genomen één tot anderhalve dag en dat is dan enkel het 
onderzoek (Wals). En deze tijd hebben we simpelweg niet, niet met de huidige belasting 
van deze gedateerde bouwwerken. 

Marine Protected Areas 
Ook zal ik toelichten hoe het zit met de 
huidige MPA’s. Hoe ze worden opgesteld en 
gecontroleerd, dit gaat namelijk op een 
soort gelijke manier als de grachten, enkel 
dan met minder technologie. En het nadeel 
van deze oplossingen is dat dit moet 
worden bijgehouden en dit is lastiger te 
controleren dan een kademuur. 

Methodes 
Ook voor de Marine Protected Areas doe ik 
desk- & literatuuronderzoek. 

Resultaten 
De beschermde gebieden worden gelukkig 
relatief snel opgezet. Door initiatieven van 
de bevolking en partijen als het WNF die 
helpen mensen hun stem te laten horen 
(WWF. z.d.). Maar wat je wil voorkomen is 
dat dit dan ‘papieren parken’ worden, welke 
enkel op papier beschermd zijn, zonder 
enige maatregelen. Het controleren en 
onderhouden hiervan is de volgende en 
grootste stap. (Philippines. Bureau of 
Fisheries and Aquatic Resources. 2004). De 
m a n i e r w a a r o p M P A ’ s w o r d e n 
gecontroleerd verschilt nogal. En hoe goed 
een gebied wordt onderhouden is vaak 
terug te zien in de biodiversiteit en groei. 
Het nadeel is enkel dat dit op lange termijn 
steeds minder wordt . Zo beginnen 
gebieden (zoals in de Filipijnen) ambitieus, 
met grote doelen.  
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Analyse 

Het onderzoeken van de kademuren wordt dus vandaag de dag nog gedaan met duik 
inspecties. Deze duikteams gaan het water in om hier allerlei metingen te doen. Helaas 
gaat dit nog erg traag en komen de duikers veel beren tegen op de weg. Wanneer de 
gracht vol zit met bagger. Of als ze ergens moeten inspecteren waar woonboten voor 
liggen, dit vertraagd het proces ook enorm. De duikers moeten nagenoeg perfecte 
condities hebben om de metingen goed te kunnen doen en dat zorgt voor veel extra tijd 
en kosten.  

Conclusie 

De condities waarin de burggen en kademuren onderzocht moeten worden variëren te 
erg, waardoor duikteams niet efficiënt kunnen werken. Daarom is een gestandaardiseerd 
onderzoeksplatform een goede uitkomst. Mits deze goed om kan gaan met de 
problemen waar de duikers ook tegen aanlopen. Denk aan bagger en woonboten. 

 

Ze willen hier bijvoorbeeld niemand laten 
vissen of voor de eerste 5 jaar überhaupt 
betreden, maar toch zie je dat de visserijen 
hier al snel omheen bewegen. Soms 
worden er wel zwaardere maatregelen 
genomen, met bijvoorbeeld controle posten 
aan de grenzen van het gebied, of sancties 
geven aan mensen die het gebied toch 
betreden.     

Analyse 
Er mist een hele hoop kwalitatieve data op 
deze Marine Protected Areas. En voordat we 
het oppervlakte percentage naar 30% 
forceren in 2030 lijkt het me een veel beter 
idee om de slecht onderzochte MPA's 
nogmaals onder de loop te nemen met 
Sonarski’s ontwikkelplatform. De boot kan 
namelijk over het desbetreffende gebied 
varen en tegelijkertijd alle data verzamelen. 
Na verloop van tijd, wanneer er genoeg 
data is verzameld, kunnen er plannen 
gemaakt worden samen met biologen, 
wetenschappers en ook met mensen van 
de gemeentes, om de MPA’s beter in te 
richten. Zo geloof ik met het zelfde 
percentage zee oppervlakte een veel hoger 
rendement te kunnen bereiken, wat betreft 
biodiversiteit en groei in welzijn voor de 
bevolkingen. Wel zullen de visserijen over de 
hele wereld hun diversiteit in aanbod 
waarschijnlijk wat moeten aanscherpen, en 
zullen vissen die floreren in dit soort 
gebieden (Snapper Pagrus Auratus) meer 
de standaard worden. 

Conclusie 
Voor het plan van de Marine Protected 
Area’s zitten uiteraard nog veel beren op de 
weg, waar hulp van verschillende kanten bij 
nodig is. Maar de onderzoeken die het 
ontwikkelplatform kan uitvoeren zijn een 
essentieel onderdeel van dit succesverhaal. 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(AFBEELDING 9, DUIKTEAMS) (AFBEELDING 10, OVERFISHING)



Wat voor impact heeft de onderwater wereld op ons? 

Wat voor impact de onderwaterwereld op ons kan hebben is voor veel mensen lastig in te 
schatten. Er zit natuurlijk sentimentele waarde verbonden aan de kades en veel mensen 
zullen er kapot van zijn als deze Amsterdamse glorie verloren gaat. Ook is het onpraktisch 
wanneer er allerlei omwegen gemaakt moeten worden, door de nu al drukke stad. 

Methode 

Om een realistisch inzicht te krijgen in wat er nou daadwerkelijk gebeurt als er 
kademuren instorten doe ik literatuuronderzoek. Ligt hierdoor de straat er simpelweg 
voor een paar weken uit en zijn wij weer een paar miljoen kwijt, of zet dit een reactie in 
gang wat misschien nog wel veel gevaarlijker is? 

Resultaten 

Dat de bruggen en kademuren nu in zijn gaan storten heeft veel angst bij de gemeente 
en bewoners opgeroepen. Het is nu ook zo ver dat het stadsbestuur het zware verkeer 
toegang wilt weigeren tot een groot deel van het centrum. (Bakker, R. 2018, 24 april). Dit 
brengt natuurlijk veel te weeg. Voor winkels is het nog te overzien, die moeten hun 
bevoorrading beter gaan plannen, maar bij restaurants en supermarkten kunnen spullen 
plots op zijn en dat kan voor moeilijkheden gaan zorgen.  

In sommige gevallen, op de nieuwe Herengracht bijvoorbeeld, is het nu zo ver dat al het 
autoverkeer hierover wordt verboden. Ook de parkeerplaatsen zijn tijdelijk verheven en 
mogen niet betreden worden. Er stonden voorheen ook acht grote Iepen (bomen), maar 
deze moesten helaas ook verwijderd worden omdat de kade anders onder hun gewicht 
zal bezwijken. (Ijskes, H. 2019, 11 april). 

En dit is allemaal nog gaan voordat er ook maar iets gebouwd kan worden, want soms 
(ook in dit geval) liggen er nog gedateerde leidingen onder, welke dan eerst vervangen 
moeten worden. En dit maakt dat het gehele proces enorm veel tijd en geld kost. 
Hoeveel geld vraag je je af? Het is berekend dat dit ongeveer 20 tot 25 miljoen per 
strekkende kilometer gaat kosten. En er is zo ongeveer 600 km aan kademuur. Een hele 
hoop dus. (Regionaal Nieuws. 2018, 24 april). 

Marine Protected Areas 
Maar zoiets als een beschermd gebied 
ergens op de oceaan is voor veel mensen 
ontastbaar. Toch, of je nou wel of niet iets 
met de biodiversiteit in de oceaan hebt, is 
het belangrijk dat er iets aan dit probleem 
gedaan wordt. En wat voor impact dit 
daadwerkelijk heeft zal ik nu toelichten.  

Methode 
Wat zijn nou de grote nadelen van slecht 
beschermde gebieden, want we zullen toch 
niet zo snel zonder voedsel zitten? Of zitten 
er andere gevo lgen aan vast . Om 
hierachter te komen heb ik een hele hoop 
l i t e r a t u u r o n d e r z o e k g e d a a n , u i t 
verschillende boeken en wetenschappelijke 
artikelen. 

Resultaten 
De MPA’s liggen, zoals eerder vermeld, een 
stuk verder van huis. En de gevolgen 
daarvan zijn daarom ook niet altijd direct 
zichtbaar. Om een beeld te krijgen van de 
m o g e l i j k e g e v o l g e n v a n s l e c h t e 
beschermde gebieden, zal ik een paar 
voorbeelden noemen waarvoor de MPA’s 
eigenlijk bedoelt zijn (en welke dus niet 
altijd goed gaan). Marine Protected Area’s 
zijn bedoelt om: 
- Visvoorraden aan te vullen. Om zo een 

gezonde en welvarende toekomst te 
g a r a n d e r e n v o o r v e r s c h i l l e n d e 
bevolkingen in de hele wereld. Zeker voor 
plekken die het grootste deel van hun 
inkomen te danken hebben aan de 
visserij. 

- En een ander bijkomstig voordeel van 
een florerend water park z i jn de 
bijkomstige inkomsten welke worden 
gegenereerd door bijvoorbeeld toerisme. 
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Analyse 

We hadden in het hoofdstuk hiervoor al gezien dat het instorten van de kademuren veel 
emotionele impact heeft bij sommige mensen. En dat zij deze graag weer in oude staat 
terug zien. Nu zien we ook dat, naast de emotionele gevolgen, er ook praktische en 
economische nadelen bijkomen. Zo kost het de mensen die hier wonen letterlijk tijd en 
geld. Het is jammer dat we nu op een punt zijn beland, waar we noodgedwongen een 
kostbare methode moeten gebruiken om zo snel mogelijk de kades te redden. De 
kademuren stonden namelijk al een hele poos in kritieke toestand, maar door 
achterstallig onderhoud moet dit nu met spoed aangepakt worden.  

Deze spoed heeft wel als voordeel dat gemeentes wanhopiger worden en meer geld ter 
beschikken willen stellen (hadden zij dit eerder gedaan had het uiteraard minder gekost 
en minder gedoe opgeleverd). Nu de gemeentes inzien dat alle kades onderzoeken met 
duikteams ver in de miljoenen loopt, willen zij wel een extra centje aan innovatie 
besteden. Waardoor baanbrekende innovaties zoals het ontwikkelplatform een kans 
krijgen.  

Conclusie 

Het komt er op neer dat er een manier gevonden moet worden om het specialisme te 
standaardiseren (de duikteams). Het ontwikkelplatform moet breed inzetbaar zijn, 
waardoor op langere termijn de kosten steeds lager worden, en moet het platform 
efficiënter te werk gaan. Op deze manier kunnen er ook al plannen gemaakt worden voor 
de kades die nog nét voldoen aan de norm, in plaats van dit weer achter in de agenda te 
zetten. 

- H e t c o n s e r v e r e n v a n d e g e h e l e 
biodiversiteit en haar ecosysteem. Wat op 
haar beurt weer zorgt voor gezonde 
mensen (door gevarieerd dieet) en op 
nieuwe ontdekkingen (zoals nieuwe 
medicijnen en natuur geïnspireerde 
technieken). 

(Dasgupta, S. 2018, 14 december). 

Analyse 
Het gebeurd dus al te vaak dat visserijen 
simpelweg buiten het beschermde gebied 
gaan vissen en daar aan hun marges 
komen. Of dat er binnen de gebieden 
ongeveer dezelfde diversiteit wordt 
gemeten als daarbuiten. Het is een 
complex probleem met veel verschillende 
facetten, maar simpelweg een gebied 
verklaren tot beschermd en dan hopen dat 
de onderwaterwereld zich hierheen 
verplaatst is ridicuul.  
Ook vind ik het vreemd dat hier niet meer 
aandacht voor wordt gemaakt . De 
biodiversiteit heeft een groot gedeelte van 
onze moderne medici jnen mogeli jk 
gemaakt en met een mega dichtbevolkte 
wereld zoals we die in de toekomst krijgen, 
gaan er z ich nog meer z iektes en 
dergelijken ontstaan waar we weerbaar 
voor moeten worden. 

Conclusie 
De onderwaterwereld heeft een grote 
impact op ons. Zowel op korte termijn als 
lange termijn, op praktisch en emotioneel 
niveau, op ons hier in Nederland als over de 
hele wereld. Kwalitatief onderzoek door 
middel van een breed toepasbaar 
ontwikkelplatform gaat ons geld besparen, 
economieën doen groeien, en in de 
toekomst misschien zelfs honger en 
armoede verhelpen. 
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Analyse van het Totaal 

Nu zijn de deelvragen verkent en beantwoord. We hebben gekeken naar de problemen 
en hun contexten en waarmee we rekening moeten houden bij het ontwerp. We hebben 
gezien waarom kademuren zo belangrijk voor ons zijn, en hoe we deze belangen kunnen 
bevredigen of versterken. Ook de huidige methodiek is onderzocht op mankementen of 
verbeterpunten, zodat we het wiel niet opnieuw uit gaan vinden. En tot slot is er gekeken 
naar de directe of indirecte gevolgen van deze problemen. 

En dan is er nog maar één vraag die gesteld moet worden: 

Hoe brengen we de onderwater wereld van de grachten (en 

de Marine Protected Areas) in kaart? 

Door de conclusies van de deelvragen te analyseren komen er een aantal hoofdzaken uit: 

1. Er rust emotionele waarde op zowel de kademuren, als ecologie in de oceaan. En om 
vooruitgang te stimuleren hebben we een luide stem nodig en is het daarom 
noodzaak om goed te luisteren naar de mensen die zich al betrokken voelen met deze 
situaties. 

2. Processen gaan tegenwoordig nog al te vaak veel te traag, waardoor het soms lijkt 
alsof er geen soda aan de dijk wordt gezet. Er moet dus een efficiëntere manier 
gevonden worden om deze diverse problemen te onderzoeken. 

3. En tot slot, moeten deze onderzoeken van hogere kwaliteit worden en meer 
betrouwbare en vergelijkbare data opleveren. Zodat we concrete plannen kunnen 
maken voor de toekomst. 

Marine Protected Areas 
Mensen zijn zich vaak nog niet bewust van 
de problemen die zich voortdoen op zee, 
omdat het ons niet lijkt te beïnvloeden. Hier 
m o e t v e r a n d e r i n g i n k o m e n o m 
vooruitgang te boeken. Daarom wil ik bij 
het gebruik van het ontwikkelplatform in de 
grachten al aandacht geven en bewustzijn 
creëren voor de Marine Protected Areas, 
door een informatieve en progressieve 
vormgeving. 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Boeit! 

De hoofd- en deelvragen van de hoofdstukken hiervoor hebben een basis geschetst van 
waaruit we nu kunnen ontwerpen. Een aantal belangrijke punten die uit de deelvragen 
zijn gekomen zijn bijvoorbeeld de manoeuvreerbaarheid, schokdempers of boeien en 
een opvallende vormgeving die de omgeving informeert van de bezigheden en de 
problematiek. 

Schets 

We weten dat de grachten als eerste aangepakt gaan worden en het is naar mijn idee 
belangrijk dat we tijdens deze uitvoering al bewustzijn gaan creëren voor het volgende 
potentiële probleem in de oceaan. Ik wil daarom in de vormgeving informatie 
verschaffen, zodat mensen hun belangen kunnen aanscherpen. 

Aan de binnenkant zit een voorlopige opstelling, welke ik later ga verbeteren 
doormidden van een gebruikersonderzoek. De twee bestuurders zitten hier naast elkaar 
met een aantal monitoren voor hun op het bureau. Er is nagedacht over ruimte 
besparing, door bijvoorbeeld het toetsenbord weg te kunnen schuiven onder het bureau. 
Ook kunnen de comfortabele stoelen 360 graden draaien, zodat ook via de achterkant de 
stoel betreden kan worden. Dit voorkomt ongemakkelijk tussen het bureau en de stoel 
schuifelen om te gaan zitten. Ook hebben de bestuurders naast hun een kast, waar ook 
open ruimte is gelaten, waar zij dan persoonlijke of praktische artefacten altijd binnen 
handbereik hebben. Aan de achterzijde van de binnenkant is een tafeltje bevestigd waar 
aan geluncht kan worden. Op deze tafel staat ook een koffiezetapparaat en eronder een 
koelkastje. En helemaal aan de achterkant zijn de sanitaire voorzieningen, tevens als een 
deurtje naar het achterdek. Op het achterdek zit nu de hydraulische arm, welke uiteraard 
uitgewisseld kan worden voor andere apparatuur (voor andere doeleindes). 

Het is hopelijk duidelijk geworden dat beide 
contexten belangrijk zijn en dat we 
rekening moeten houden met het modulair 
i n z e t t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e 
componenten. Denk hierbij aan de drijvers 
voor stabilisatie. 

Schets 
Op de afbeelding hieronder is de voorlopige 
s c h e t s t e z i e n . E r z i j n o p h e t 
ontwikkelplatform twee drijvers bevestigd 
met daarop zonnepanelen. Deze drijvers 
z i j n v e r b o n d e n m e t h e t p l a t f o r m 
doormiddel van een stalen constructie, 
welke te demonteren is.   
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(AFBEELDING 11, ILLUSTRATIE BOOT)



Ontwerpvragen 

Indeling 

Om een zo efficiënt en gebruiksvriendelijk 
mogelijke indeling te maken heb ik de methode 
User Centred Design toegepast, waarbij ik een 
lege plattegrond bij gebruikers neerleg en hun 
vraag om deze zo efficiënt mogelijk in te delen. 
Ik heb dit allemaal vastgelegd (zie afbeeldingen) 
en met elkaar vergeleken. Daarnaast heb ik ook 
nog deskresearch gedaan naar bestaande 
oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tiny 
houses, waarbij een minivan of klein houten 
hutje omgetoverd wordt tot huis, met alle 
essentiële elementen aanwezig. 

Op de afbeeldingen hiernaast ziet u de resultaten van het onderzoek. Je kunt zien dat de 
twee bovenste opstellingen beide symmetrisch zijn ingedeeld. Dit is naar mijn idee een 
logisch gevolg van het menselijk brein die graag orde ziet. Wel zit hier een interessant 
verschil tussen en dat is namelijk de gescheiden stoelen. Bij de twee rechter opstellingen 
hebben de twee inzittende duidelijk twee verschillende functies. De ene stoel is volledig 
toegewijd aan het stuur. En de ander zit aan een bureau. Ik vind dit een goed concept, 
aangezien mensen beter werken in een ruimte specifiek ingericht op het uitvoeren van 
een specifieke taak. Dit idee wordt versterkt in de onderste tekening waar ook een soort 
scheidingswand tussen de twee werkplekken staat. Wel vind ik dat er een extra (simpel) 
stoeltje in de buurt van de kapitein gezet moet worden, wanneer zij aan het varen zijn 
mogen de inzittende gerust naast elkaar zitten. Er wordt dus gekozen voor opstelling 
drie, met nog een paar aanpassingen op hem te laten passen in de boot, met nog een 
doorgang naar het achterdek. 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(AFBEELDING 12, UCD)

(AFBEELDING 13, RESULTATEN UCD)

(AFBEELDING 14, INDELING)



Context Amsterdam 

Omdat de boot operationeel gaat zijn in de grachten van Amsterdam leek het mij een 
goed idee om te onderzoeken waar de boot allemaal mee te maken krijgt. Denk 
bijvoorbeeld aan de breedte van de gracht, de boot moet natuurlijk wel goed kunnen 
manoeuvreren, of de hoogtes van de bruggen, zodat de robot arm of de bruggen geen 
schade oplopen.  

Om deze reden heb ik een veldonderzoek gedaan op de desbetreffende locaties. Ik zal 
hieronder vermelden wat ik hier zoal tegen kwam en welke aspecten ik door wil voeren in 
mijn concept. 

Manoeuvreerbaarheid 

Tijdens het veldonderzoek zijn mij een aantal dingen 
opgevallen. Ten eerste zijn sommige bruggen en 
g r a c h te n n i e t h e e l e rg b re e d , wa a rd o o r d e 
manoeuvreerbaarheid van de boot erg goed moet zijn. 
Dit uit zich dan bijvoorbeeld in een boegschroef. En 
omdat de grachten niet zo breed zijn mag de boot zelf 
natuurlijk ook niet al te breed zijn.  
 
Mono- of multihull 

Ik heb lang getwijfeld over een catamaran of een ‘normale’ 
boot, waar drijvers aan toegevoegd kunnen worden om 
een trimaran te maken (voor op zee). Maar ik ben tot het 
besluit gekomen om dit tweede te doen, om een aantal 
redenen. Ten eerste winnen we kostbare meters in de 
breedte bij het gebruik van de normale boot.  Deze meters 
hebben we nodig voor de manoeuvreerbaarheid in de 
krappe grachten. Ten tweede zal dit direct kosten 
besparend zijn, aangezien je hierdoor kunt gaan bouwen 
vanuit een basis frame en niet een gehele boot zelf hoeft te 
fabriceren.  

Marine Protected Areas 
Ik zie de ambitie om het ontwikkelplatform, 
nadat deze haar taken heeft verricht op de 
grachten van diverse steden, in te zetten op 
de oceaan. De reden hiervoor, of de 
probleem stelling, is eerder in het verslag 
behandelt en zal ik daarom niet verder op 
in gaan. Maar zoals u waarschijnlijk zelf ook 
kunt bedenken, verschilt deze context nogal 
van de rustige wateren in de gracht. Om 
hier goed inzicht op te krijgen, en welke 
veranderingen of toevoegingen er hierdoor 
op de boot moeten komen heb ik 
verschillende methodes gebruikt, zoals 
Desk research en Literatuuronderzoek als 
interviews.  

Drijvers 
Een van de elementen die toegevoegd 
moet worden aan het ontwerp is iets wat 
de stabiliteit van het ontwikkelplatform 
verhoogd, wanneer deze op zee vaart. Dit is 
in het vorige stuk al licht aangeduid, maar 
ik wil dit doen door middel van drijvers. Ik 
wil de stadse tandem omtoveren tot 
zeewaardige trimaran. Deze drijvers 
worden bevestigd aan de boot, waar in de 
grachten boeien aan bevestigd kunnen 
worden. Deze drijvers zijn voorzien van 
zonnepanelen die op de open oceaan een 
groene (en misschien zelfs soms essentiële) 
stroom voorziet aan het ontwikkelplatform. 
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(AFBEELDING 17, ZEE/GRACHT DRIJVERS)
(AFBEELDING 16, ZEE/GRACHT GEBRUIK)

(AFBEELDING 15, BOEGSCHROEF)



En tot slot, en dit is naar mijn idee een belangrijk punt, is het enorm handig om de boot, 
wanneer buiten gebruik, te kunnen parkeren. En wanneer het in andere steden, door 
vergunningen of gebrek aan ruimte of wat dan ook, niet lukt om hem in het water te 
laten zou je met een normale boot op een ‘normale’ parkeerplaats kunnen staan. Dit 
scheelt op lange termijn natuurlijk veel geld en kostbare tijd. Deze ‘normale’ boot zou 
dan vervolgens ook getransporteerd kunnen worden over de weg, zonder enkele 
bijzondere benodigdheden. 

Kades 

Iets anders wat me opviel waren de boten die aan de kant stonden. Deze botsten 
namelijk met minimale golven al flink tegen de muur op. En voor het ontwikkelplatform 
lijkt het me een goed idee om hier een soort bescherming voor te bouwen welke dan 
aangesloten kan worden op de verbinding van de drijvers. Deze stootrand kan dan ook 
een standaard afstand tot de kant bewaren wat kwalitatievere en meer evenredige data 
verzamelt. 

 

Dronepad 
Ik het ontwikkelplatform voorzien van een 
landingsplek voor een drone. Wanneer je 
namelijk de zee moet navigeren kan het 
soms helpen om van boven af te kijken, 
waar bepaalde gebieden zich bevinden. 
Denk bijvoorbeeld aan koraalstukken of 
juist diepe wateren. En wanneer de drone 
dan weer terugkeert moet deze veilig 
kunnen landen. Er kan ook zomaar een 
windstoot komen en daarom is het 
essentieel dat de drone hierbij opgevangen 
kan worden. 

Golf-proof 
Tot slot moeten de componenten in de boot 
goed tegen het deinen kunnen van de hoge 
golven op zee. Dit is te behalen door 
bijvoorbeeld kinderslotjes op de kast deuren 
te zetten en stroef materiaal te gebruiken 
op de bureaus. 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(AFBEELDING 18, DRONEPAD)

(AFBEELDING 19, KINDERSLOTEN)



Kleur 

De kleur is natuurlijk detaillering, maar kan een ontwerp wel maken of kraken. Natuurlijk 
kan de kleur een bepaald signaal afgeven of zorgen dat mensen rustig varen wanneer in 
de buurt van de boot. Maar de kleur is ook belangrijk wanneer de boot op zee wordt 
gebruikt en hier de biodiversiteit wilt analyseren in hun natuurlijke omgeving. Wellicht 
heeft de kleur van de boot invloed op de meet resultaten, wanneer bijvoorbeeld alle 
vissen vluchten bij een fel gele boot. Om deze reden heb ik literatuuronderzoek gedaan 
naar het zicht van vissen en hun gedrag en de culturele opvattingen van verschillende 
kleuren. 

Cultuur 

Ik heb een onderzoek gedaan naar kleuren en hun betekenis bij verschillende culturen. 
Waaruit bleek dat veel kleuren dubbele betekenis hebben in verschillende landen. En 
aangezien Nederland, en helemaal Amsterdam, een mega multi-cultureel land is, moet 
hier rekening mee gehouden worden. Zo zou de kleur rood voor ons als opvallend en 
actie betekenen, maar in India staat het onder andere voor angst, en in China dragen ze 
de kleur rood op begrafenissen. Een ander voorbeeld is geel, ook opvallend voor ons, 
maar in Frankrijk staat dit voor jaloersheid, zwakte en bedrog, en in China is deze kleur 
vaak gerelateerd aan pornografie. (Briggs, O. 2017, 26 januari) 
 
Groen  

De kleur die voor bijna alle landen hetzelfde betekend, is de 
kleur groen. Met als enige uitzondering zuid-Amerika, hier 
staat groen voor expiratie. Maar over het algemeen staat 
deze kleur voor ecologie, vooruitgang en natuur (Cerrato, H. 
2012). En dit sluit natuurlijk mega goed aan met wat ik wilde 
bereiken met de vormgeving van het ontwikkelplatform. Ik 
wilde namelijk bewustzijn bij de mensen creëren, waardoor 
er meer aandacht en support gaat naar grote ecologische 
problemen als de Marine Protected Area’s.  

Marine Protected Areas 
Dus de boot wordt groen, maar voor de 
onderkant van de boot heb ik een ander 
onderzoek gedaan, waarbij ik de relatie van 
kleur en het gedrag van vissen wilde 
o n d e r z o e k e n . I k h e b h e l a a s g e e n 
kwalitatieve wetenschappelijke artikelen 
hiervan gevonden. Enkel een aantal 
discussies met meningen van hobbyisten 
en mensen die werken met vissen. Ik wil 
namelijk dat de vissen zich zo natuurlijk 
mogel i jk kunnen gedragen, zonder 
beïnvloed te worden door de kleur van de 
boot.  

Wit 
Wat bijna iedereen benoemt in de 
discussies is dat de het contrast wat het 
‘ding’ (hetzij een duiker, kajak, blinker of 
boot) heeft met het oppervlakte van het 
water het belangrijkste is. Wanneer je 
namelijk als vis naar boven kijkt zie je 
voornamelijk wit, door de zon. En uiteraard 
zul je als solide object altijd een soort van 
s i lhouet vormen (Does co lor scare 
fish?  2008, 2 augustus). In tot hoeverre dit 
de verschillende vissoorten daadwerkelijk 
zal beïnvloeden is natuurlijk de vraag, maar 
het heeft wel de meeste kans op het 
bevorderen van natuurlijk gedrag. (Ross, D. 
2018, 28 december) 
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Bewuste Vormgeving 

Om erachter te komen wat voor reclames blijven hangen bij de mensen heb ik een gebruikersonderzoek gedaan. Door mensen te 
vragen welke reclame het meest bij hen is blijven hangen, en waarom. Hieronder staan een aantal voorbeelden: 

1. Second love: Deze reclame bleef hangen doordat het controversieel onderwerp was en in sommige opzichten vernieuwend. 
2. Hans Anders: Deze reclame gebruikte humor, waardoor zij in herinneringen bleven. 
3. bol.com: Bol heeft een catchy naam. 
4. Nuon: De kleuren van Nuon zijn enorm schreeuwend en het zijn kleuren die je niet vaak ziet. 
5. Plastic Whale: De boot van plastic whale heeft naast een opvallende vormgeving ook een goede boodschap. En zelfs als je de 

tekst niet goed kunt lezen snap je vrij snel dat het over natuurbehoud gaat. 

Humor, een catchy-naam, memorabele kleuren en een goede boodschap. Dat is wat ik mee wil nemen in de vormgeving van de 
boot. Controversie is krachtig, maar ik wil niet uitstralen dat we de kades en biodiversiteit gaan vernietigen. Dit kan natuurlijk ook 
letterlijk zo overkomen bij sommige mensen.  
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(AFBEELDING 20, RECLAMES)



Gezien de tijd kan ik helaas niet een uitgebreid onderzoek hiernaar doen. Zo ben ik op de volgende conclusies gekomen: 

De naam is Boeit! zoals u eerder in het verslag ook gelezen had. Dit refereert uiteraard naar de boei van een boot, maar ook naar het 
belang van deze onderzoeken. 
Voor de humor heb ik een slogan bedacht: “Gaat u ook liever zwemmend door de stad? Wij niet!” 
De kleur van de boot is in het hoofdstuk hiervoor al behandeld en ik denk dat deze goed volstaat. Aangezien een vel groene boot 
weinig tot niet voorkomt in de grachten. 
En tot slot wil ik voor de boodschap simpele illustraties die de problematiek weergeven. Denk bijvoorbeeld aan dit soort 
afbeeldingen: 

 27

(AFBEELDING 21, VOORBEELDEN ILLUSTRATIES) (AFBEELDING 22, VORMGEVING BOOT)



Definitief voorlopig ontwerp 

Het definitief voorlopig ontwerp heeft veel gelijkenissen met het schets ontwerp. Dit 
komt natuurlijk doordat de meest belangrijke eisen, welke zijn ontstaan bij het 
onderzoek, al waren doorgevoerd in het ontwerp. Vervolgens heb ik de andere details, 
zoals kleur en indeling hieraan toegevoegd. De boot heeft een duidelijke en opvallende 
kleur, welke een boodschap moet overbrengen naar de omstanders. Dit is een goedkope 
en efficiënte manier om het bewustzijn bij de mensen te creëren. Hieronder te zien, het 
ontwikkelplatform zoals hij in gebruik zal zijn tijdens het onderzoeken van de kademuren. 

 

Marine Protected Areas 
Het ontwikkelplatform kan, met kleine 
toevoegingen, goed uit de voeten in zowel 
de grachten als de oceaan. En zal daarom 
voor meerdere doeleinde gebruikt kunnen 
(/ moeten) worden. 

Je ziet hieronder het ontwikkelplatform, 
waar de drijvers aan toegevoegd zijn en 
waar de drone-pad op zit. Ik ben er van 
ove r t u i g d d a t d e ze b o o t ve e l ka n 
betekenen, wereldwijd. En daarom zou ik 
graag zien dat er bij het oorspronkelijke 
ontwerp rekening gehouden wordt met 
verbindingspunten voor de drijvers. 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(AFBEELDING 24, ONTWERP MPA)
(AFBEELDING 23, BOOT)



Aanbevelingen 

Er zijn een aantal punten die ik graag verder had willen uitwerken, als ik meer tijd had gehad. Wij zijn natuurlijk ook geen echte 
botenbouwers, dus het was soms lastig om een goede innovatie te bedenken in dit project. Er zitten enorm veel eisen aan boten en 
al helemaal wanneer deze op zee moet. Dat is dan ook direct een van de aanbevelingen. Ik had graag het ontwikkelplatform tot een 
hoger technische uitwerking willen brengen en ook het ontwerp had ik verder willen concretiseren. Met de juiste materialen, 
afmetingen en verbindingen om de golven te trotseren. Hoe ik dit had willen doen kom ik zo op terug. 

Ook had ik graag wat dingen willen testen. We kregen het marineterrein in Amsterdam beschikbaar om te testen met de 
apparatuur en waarschijnlijk ook met de boot, dit was voor ons op een gegeven moment enkel niet meer zo relevant aangezien veel 
van onze innovaties conceptueel waren. Toch had ik het interessant gevonden om te zien hoe een mono-hull tegenover een 
catamaran of trimaran zou opwegen als het gaat om stabiliteit. Ook had ik graag de lidar technologie toegepast zien worden op 
daadwerkelijke kades. Maar dit project is natuurlijk nog niet geëindigd en ik zal ook proberen contact te onderhouden met het 
team van Sonarski en zal ik gezellig langskomen als zij zijn begonnen met de onderzoeken in Amsterdam. 

En tot slot had ik graag meer met de verschillende partijen samengewerkt. Dit project werd vrij snel een individueel project, welke 
(logischerwijs) aan allerlei school eisen moet kunnen voldoen. Maar ik had graag gesprekken gehad met mensen van de gemeente 
om te zien hoe we met bepaalde moeilijkheden zouden kunnen omgaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan de woonboten. Of met de 
mensen die de apparatuur ontwikkelen om te zien hoe je deze het beste zou kunnen toepassen in de ontwerpen. Ook had ik graag 
rond de tafel gezeten met een aantal belanghebbende en experts op het gebied van sociale integratie, als het gaat om het idee van 
de Marine Protected Areas. Het implementeren van dit concept brengt uiteraard veel te weeg en het leek mij interessant om hier 
over te praten.  

Ik snap dat dit soms lastig aan de opleiding te verbinden is en ik ben blij dat ik toch nog mijn passie en enthousiasme in een vorm 
heb kunnen gieten dat het voor school acceptabel is. Maar als ik later voor mezelf projecten start, of mijn bijdrage lever, zal ik niet 
schromen dit een stuk groter aan te pakken en zal ik mijn gevarieerde interesses en kennis niet inhouden. Ik ben een persoon van 
grote dromen, controversie en ideologie. De dromen zijn misschien soms iets te groot voor mijn kunnen, als het de wereld maar laat 
nadenken. 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