Onderbouw projecten
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Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design
Mens & Medisch
Science & Exploration
Voeding & Vitaliteit
Market & Money
Mobiliteit & Ruimte
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Project 1.1 Een nieuw dierenverblijf
voor Artis
Opdrachtgever:

Artis

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design

Situatie:

In Artis leven ongeveer 13000 dieren die tot bijna 900 soorten
behoren. Het huidige pampaverblijf voldoet niet meer aan de eisen die
Artis tegenwoordig stelt. Daarom wil Artis het verblijf vernieuwen. Het
nieuwe verblijf komt op dezelfde plek als het huidige verblijf te staan.
Bij het ontwerpen moet je rekening houden met de natuurlijke
leefomgeving van de dieren. Het nieuwe verblijf moet de dieren
aanzetten tot natuurlijk gedrag. Ook moeten de dieren en hun verblijf
een attractie vormen voor het publiek. Tenslotte moeten de
dierenverzorgers hun werkzaamheden goed en veilig kunnen uitvoeren

De opdracht:

De opdracht is een nieuw verblijf ontwerpen voor de pampadieren in
Artis. Eerst wordt het gedrag van de dieren bestudeerd en onderzoek
gedaan naar vergelijkbare dierenverblijven. Daarna worden er a.d.h.v.
een ideeëntabel en het Programma van Eisen een werktekening en
een maquette op schaal gemaakt.

Project 1.2 Verkeersknelpunt
bij de Willem I-sluis
Opdrachtgever:

Ingenieursbureau Amsterdam

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte

Situatie:

Amsterdam Noord maakt een stormachtige ontwikkeling door. De vele
evenementen, het filmmuseum en de horeca zorgen voor een snel
groeiende stroom bezoekers en ook het aantal inwoners en scholen
stijgt. Op dit moment zijn de veerponten de enige manier om het IJ
over te steken voor langzaam verkeer. Daardoor is het op de
pontveren erg druk, waarbij de mix van voetgangers en gemotoriseerd
verkeer voor veel irritatie en frustratie zorgt. Daarom heeft de
gemeente besloten om de veerponten naar het Buikslotermeerplein
exclusief voor voetgangers te bestemmen. Voor het gemotoriseerde
verkeer wordt dan als alternatief het IJ-plein veer geboden, aan de
andere kant van het Noordhollandsch kanaal. Daartussen bevindt zich
het Willem-I sluizencomplex dat lastig te passeren is. De uitdaging is
om een oplossing te bedenken om het groeiende aantal passanten
makkelijk en snel over dit monumentale sluizencomplex te leiden.

De opdracht:

Allereerst wordt de huidige situatie bij de Willem-I sluis geanalyseerd
en enkele andere brugconstructies bezocht en bestudeerd. Nadat er is
gekozen voor een brugtype wordt er een Programma van Eisen
opgesteld en een technische tekening gemaakt. Als die voldoen aan
alle eisen wordt er een schaalmodel gemaakt en daarna het gehele
project gepresenteerd.

Project 1.3 A Etiket van de Toekomst
Opdrachtgever:

Huijbrechts

Bèta-werelden:

Voeding & Vitaliteit
Lifestyle & Design

Situatie:

Wanneer je ’s middags uit school komt en je zit voor de televisie, heb
je misschien weleens zin in iets lekkers. Je wilt iets warms, maar het
moet niet te veel moeite kosten. In de kast vind je een pakje instant
noodles, perfect! Terwijl je wacht tot de noodles klaar zijn, bestudeer
je het etiket, wat een hoop vinkjes en moeilijke woorden! Zou dat niet
veel beter kunnen?

De opdracht:

Huijbregts Groep daagt jullie uit het etiket van de toekomst te
ontwerpen, een slim etiket dat vertelt wat nuttig is om te weten voor
zowel de consument als de voedingsmiddelenproducent. Kan jullie
slimme etiket vertellen of het product nog te gebruiken is na de
houdbaarheidsdatum? Kan jullie etiket helpen bij het kiezen van
producten? Het innovatieve etiket moet voldoen aan de bestaande
richtlijnen, interactief zijn en minstens 2 sensoren bevatten.

Project 1.3 B The Whole Package
Opdrachtgever:

Heutink

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Science & Exploration

Situatie:

Een LEGO-set bestaat uit veel verschillende soorten onderdelen die
moeten worden gesorteerd en geteld, zodat de juiste (aantallen)
onderdelen in de juiste verpakkingen terechtkomen. Het is aan jullie
om te onderzoeken aan de hand van welke eigenschappen de
verschillende onderdelen gesorteerd kunnen worden. Om ervoor te
zorgen dat bij elke doos de inhoud klopt, is het belangrijk dat het
sorteren goed verloopt.

De opdracht:

Het is de bedoeling dat jullie twee zelfontworpen verpakkingen vullen
met elk tien steentjes. Beide verpakkingen zijn precies hetzelfde en
hebben dus ook dezelfde inhoud. Omdat een volledige sorteermachine
bouwen wel erg lastig is, maken jullie een prototype moet ervoor
zorgen dat de twintig LEGO-onderdelen die van een lopende band
komen en worden verdeeld over de twee LEGO-verpakkingen.
In elk van de twee verpakkingen moet een vaste combinatie met
onderdelen komen.

Project 1.4 Duurzaamheid impuls
voor Het Landje
Opdrachtgever:

Het Landje

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design

Situatie:

Het Landje is een speelplaats maar dan vooral voor kinderen van 6 t/m
14 jaar die graag iets willen bouwen, construeren, in elkaar timmeren.
Er is hout en gereedschap om hutten en vlotten te bouwen. Aan de
achterzijde van het Landje loopt een bospaadje bij de vlottengracht en
vind je o.a. de werkplaats. De doorstroming van de gracht wordt
gedaan met een elektrische pomp die op dit moment is verbonden
met het elektriciteitsnet aan de voorkant van de speelplaats middels
een lange kabel. Dat moet ook duurzamer en veiliger kunnen en de
opdrachtgever wenst dat de bezoekers hier niet alleen van kunnen
genieten maar ook bewust van worden.

De opdracht:

Om de duurzaamheid en veiligheid te verbeteren wil het Landje
onderzoeken of de benodigde elektriciteit voor de pomp en de
werkplaats op een duurzame manier kan worden opgewekt. Er
bestaan tal van manieren om groene energie te produceren en het
plan is om langs het bospad daarover informatie te geven met
bijhorende activiteiten. Het idee is om zo een zelfvoorzienend,
educatieve EN avontuurlijk deel van het park te ontwikkelen.

Project 2.1 De Duurzame Upcycling
Lamp (DUL)
Opdrachtgever:

Indusigns

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Market & Money

Situatie:

In onze consumptiemaatschappij gooien we heel veel dingen weg:
verpakkingsmateriaal, onderdelen bij reparaties en uiteindelijk het
voorwerp zelf bij vervanging of wanneer het niet meer nodig is. Dit
creëert jaarlijks een enorme berg afval een van de manieren om te
verminderen is upcycling. Vaak zijn de materialen of onderdelen in
afvalstromen, die nu gerecycled of vernietigd worden, namelijk nog
prima te gebruiken voor een andere toepassing zonder dat er (te)veel
tijd, geld en energie geïnvesteerd hoeft te worden. Als je dat
combineert met duurzaam opgewekte energie dan is het mogelijk om
een klimaat-neutrale lamp te maken!

De opdracht:

In dit project ontwerp je een nieuwe LED lamp van bestaande
materialen die werkt op zonne-energie, de zogenaamde DUL. Je maakt
niet alleen een mooi product, maar je houd ook rekening met de
gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid van het product. Daarbij is
het uiteraard van belang waar en waarvoor de lamp gebruikt gaat
worden. Het eindproduct moet uiteindelijk worden verkocht en de
opdrachtgever vraagt jullie om een reclame campagne te maken voor
je DUL.

Project 2.2 Aangepaste woning voor
jongeren in een rolstoel
Opdrachtgever:
Expert:

OTIB
Nieuw-Amstelrade

Bèta-werelden:

Mens & Medisch
Lifestyle & Design

Situatie:

De komende decennia zal de druk op de zorg toenemen, doordat
mensen steeds ouder worden. Dat kan door middel van zorg op
afstand, domotica, e-health en duurzame technieken oplossingen
aandragen, waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Naast ouderen zijn er ook duizenden jongeren met een lichamelijke
beperking die extra zorg nodig hebben. Deze jongeren willen ook
studeren en op kamers en niet op jonge leeftijd al in verzorgingshuizen
wonen. Veel domotica is ontwikkeld voor ouderen, terwijl jongeren
andere behoeften hebben. OTIB wil een studentenwoning ontwikkelen
waar een student met een beperking kan studeren en wonen, samen
met studenten zonder beperking.

De opdracht:

De opdrachtgever vraagt
een prototype van een
slimme en duurzame
technische aanpassing in
huis, gericht op jongeren
met een beperking, zodat
jongeren ook gewoon
kunnen studeren en
wonen in een
studentenwoning. De
technische aanpassing
moet passen in een kleine
studentenwoning waar
ook studenten zonder
beperking wonen en
passen bij de manier van
leven van jongeren.

Project 2.3 A Energiek Water
Opdrachtgever:

Platform WOW

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur

Situatie:

Klimaatverandering heeft veel invloed op de hoeveelheid water in de
rivieren van Nederland. We krijgen vaker te maken met korte hevige
regenbuien en daardoor zullen onze rivieren vaker overstromen. Dit
zal leiden tot overlast en schade, zowel op het platteland als in de stad.
Klimaatverandering gaat waterproblemen veroorzaken. Tegelijkertijd
brengt het ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. Wat dacht je van
het gebruiken van overvloedig water als energiebron?!

De opdracht:

Duik samen met platform WOW, Rijkswaterstaat en de Provincie
Overijssel in de wereld van water en energie om te bedenken hoe je
energie opwekt uit water en hoe we de gevolgen van klimaatverandering in ons voordeel kunnen gebruiken. Ontwerp (bijv. met een
prototype, maquette of video) een energiegenerator met water als
energiebron, die voldoet aan de volgende eisen: De oplossing is 1)
toepasbaar in Nederland, 2) duurzaam in gebruik en materialen en 3)
een langetermijnoplossing die energiegenerator lang meegaat en
weinig onderhoud nodig heeft.

Project 2.3 B Installaties in de OK
Opdrachtgever:

Kuijpers

Bèta-werelden:

Mens & Medisch
Science & Exploration

Situatie:

Elk gebouw zit vol met verschillende installaties. Denk aan de
verwarming, luchtventilatie, elektriciteit en water. Installatiebedrijf
Kuijpers ontwerpt, bouwt en onderhoudt deze installaties en draagt op
deze manier bij aan een gezonde werk- en leefomgeving in elk
gebouw. Jullie gaan kijken naar de installaties in de operatiekamer.
Welke installaties zijn er, hoe worden ze gebouwd en hoe worden ze
onderhouden? Het is belangrijk dat alle informatie opgeslagen wordt
in één informatiesysteem, die gemakkelijk toegankelijk is voor de
opdrachtgever, architect en aannemer. Daarnaast moet het
gemakkelijk te onderhouden zijn door een technische dienst en moet
het programma simpel up-to-date te houden zijn.

De opdracht:

Bedenk slimme manieren om de digitale informatie over het beheer en
onderhoud van de installaties in de operatiekamer op te slaan,
beschikbaar te stellen en over te dragen. Het opslaan van informatie
moet aansluiten op de BIM werkwijze en technieken. Het gebruik van
nieuwe technologieën als 3D, virtual reality, augmented reality,
artificial intelligence en het ‘Internet of Things’ worden aangemoedigd.

Project 2.4 De invloed van zoutstress
op plantengroei
Opdrachtgever:

Seed Valley

Bèta-werelden:

Science & Exploration
Energie, Water & Natuur

Situatie:

Planten spelen een centrale rol in onze wereld: ze zorgen o.a. voor
zuurstof, bouwmaterialen en voedsel. Door de groeiende
wereldpopulatie en klimaatveranderingen komt de teelt van gewassen
- en daarmee de voedselvoorziening onder druk. Als we willen dat we
in 2050 nog voldoende voedsel willen produceren, hebben we planten
nodig die beter bestand zijn tegen extreme condities. Als planten te
weinig water krijgen, te heet worden of in zoute grond staan, krijgen
ze stress en gaan ze uiteindelijk dood. Het doel van dit project is om
daaraan een bijdrage te leveren door het effect van zout op
verschillende gewassen en tijdens verschillende levensstadia te
onderzoeken en potentieel op te lossen.

De opdracht:

De opdrachtgever wenst een adviesrapport n.a.v het onderzoek naar
het effect van zout op verschillende koolgewassen. Er wordt daarvoor
een bezoek gebracht aan de plantenlaboratoria van de UvA, waar ze
onderzoek doen naar stress en plantengroei op zowel plant als op
celniveau. Op school onderzoeken de leerling het effect van zout
tijdens het kiemproces en bedenken ze een oplossing om koolplanten
onder stressvolle omstandigheden toch te laten groeien. Tijdens het
onderzoek worden handelingen en observaties nauwkeurig
bijgehouden in een logboek om het project te kunnen volgen,
bijsturen en/of optimaliseren.

Project 3.1 Roodlichtnegatie A & B
Opdrachtgever:
Experts:

Gemeente Amsterdam
SWOV

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte
Mens & Medisch

Situatie:

De afgelopen jaren is het verkeer in heel Amsterdam
veranderd. Het aantal fietsers en voetgangers is enorm
toegenomen. En die toename heeft invloed op de
verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. De
opdrachtgever wenst een adviesrapport te ontvangen waarin
manieren worden beschreven die kunnen leiden tot een
verbetering bij de Wibautstraat in Amsterdam ter hoogte van
de HVA. Dit kan een aanpassing zijn waarbij de fysieke
verkeerssituatie met andere infrastructuur veiliger wordt, vanaf
nu ‘de harde kant’ genoemd. Maar ook een mentale
gedragsbeïnvloeding kan tot een verandering leiden van het
huidige (onveilige) gedrag waarop fietser en voetganger
deelnemen aan het verkeer op deze plek. Dit noemen we vanaf
nu de ‘zachte kant’.

De opdracht:

Hoe of waarmee kan het gedrag van fietser en voetganger
worden beïnvloed, zodat zij zelf, door hun gedrag, voor een
veilige verkeerssituatie kunnen zorgen bij het oversteken van
kruispunten op de Wibautstraat in Amsterdam, die momenteel
door verkeerslichten worden geregeerd?’

Project 3.2 A School
van de Toekomst
Opdrachtgever:

Bouwend Nederland

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Mobiliteit & Ruimte

Situatie:

Een schoolgebouw moet bestendig zijn tegen veranderingen in de
toekomst. Een mogelijke verandering is dat het leerlingenaantal fors
daalt, waardoor het pand na een bepaalde tijd overbodig wordt. Om
een nieuw schoolgebouw toekomstbestendig te maken, moet het dus
in de toekomst een andere functie kunnen vervullen, zodat het
gebouw niet leeg komt te staan. Ook kan het zo zijn dat het gebouw op
den duur weg moet om bijvoorbeeld plaats te maken voor woningen.
In dat geval moet het gebouw ook duurzaam gebouwd zijn: gebruikte
materialen moeten zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden.
Daarnaast maakt een toekomstbestendig schoolgebouw natuurlijk
gebruik van de nieuwste technieken om het verblijf en het werken
voor leerlingen en werknemers zo aangenaam mogelijk te maken.

De opdracht:

Ontwerp digitaal een school die toekomstbestendig is. De school is
duurzaam en circulair gebouwd, kan in de toekomst een andere
functie vervullen én is voorzien van de nieuwste technologieën.

Project 3.2 B Van Gas Los
Opdrachtgever:

OTIB

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur

Situatie:

Nederland is in de ban van het gasvraagstuk. We zijn gewend geraakt
aan het comfort van centrale verwarming, maar de gasvoorraad raakt
op en aardbevingen teisteren de noordelijke provincies. Mede daarom
staat in het regeerakkoord dat alle bestaande bouw in 2050 gasvrij
moet zijn. De uitdaging waar Nederland de komende jaren voor staat is
het gasvrij maken van bestaande bouw en dan voornamelijk
van complexe gebouwen zoals overheidsgebouwen, monumenten,
industrie, kantoren, sportclubs en dienstverlenende gebouwen. Dit
alles met behoud van het comfort dat we gewend zijn en met
oplossingen voor de opslag van warmteoverschotten
buiten de piekmomenten.

De opdracht:

Ieder gebouw vraagt om een uniek warmteplan op basis van gedegen
onderzoek en een creatieve en slimme combinatie van duurzame
systemen en technieken. De opdrachtgever vraagt om een plan
gebaseerd op het meest rendabele concept, met daarin
gedetailleerde beschrijvingen, illustraties en onderbouwingen hoe de
gekozen locatie binnen 5 jaar gasvrij van warmte kan
worden voorzien.

Project 3.3 Een medicijnscheidend
toilet
Opdrachtgever:

Dilemmabox

Bèta-werelden:

Mens & Medisch
Lifestyle & Design

Situatie:

Medicijnen en hormonen vormen een probleem in het huishoudelijk
afvalwater. Dit soort stoffen worden ook wel micro verontreinigingen
genoemd en daar vallen ook bestrijdingsmiddelen onder die in de
landbouw worden gebruikt. De vergrijzende bevolking is een van de
oorzaken waardoor er steeds meer hormonen en medicijnen in het
afvalwater terecht komen. Deze worden niet of gedeeltelijk in de
waterzuivering verwijderd.

De opdracht:

De opdrachtgever verwacht een onderbouwd plan voor een medicijn
scheidend toilet, waarbij uiteindelijk alleen het natuurlijke afval
overblijft. Op basis van scheikundig en/of gebruikers-onderzoek wordt
het ontwerp gepresenteerd aan de hand van een model op schaal
welke het werkingsprincipe van het toilet demonstreert. Ook vindt de
opdrachtgever het belangrijk dat is nagedacht over hoe de gebruiker
het toilet moet gaan gebruiken en dat je rekening houdt met de
mening van deze gebruikers.

