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Project 1.1 Bouwen met Biomimicry
Opdrachtgever:

Artis

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design

Situatie:

In ARTIS leven ongeveer 7600 dieren die tot bijna 550 soorten
behoren. Behalve dat je de dieren kunt bekijken zijn er ook tal van
speel- en leermogelijkheden, waaronder allerlei educatieprogramma’s. ARTIS heeft sinds kort ook een programma rondom
biomimicry en ze willen dat graag nog wat uitbreiden op het gebied
van architectuur. ARTIS wil daarom graag weten welke gebouwen en
ideeën er wereldwijd al bestaan, maar is ook zeer benieuwd naar jullie
eigen ontwerpen.

De opdracht:

Ontwerp een nieuw gebouw of gebouwencomplex gebaseerd op
biomimicry. Eerst doe je onderzoek naar wat biomimicry is en welke
voorbeelden er al bestaan. Daarna worden eigen ideeën omgezet in
schetsen en bepalen de leerlingen samen met de opdrachtgever het
definitieve ontwerp. Deze wordt uitgewerkt in een maquette op schaal
en het gehele project gepresenteerd.

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 Fileprobleem
Opdrachtgever:

Platform WOW

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte

Situatie:

Dagelijks staan duizenden automobilisten vast in het verkeer. Files
hebben niet alleen invloed op individuen, maar ook op de economie.
Het vrachtverkeer is voor onze economie van groot belang en
ondervindt veel hinder van files op onze wegen, met als gevolg dat er
ontzettend veel geld verloren gaat. De zwaarte van files wordt
gemeten in filedruk en heeft de eenheid kilometerminuten (kmmin).
De lengte van een file alleen geeft niet genoeg inzicht hoe druk het op
de weg is. Daarom wordt ook de wachttijd meegerekend.

De opdracht:

In deze opdracht gaan jullie het ontstaan van files onderzoeken en een
oplossing voor het fileprobleem bedenken en uitwerken. Jullie mogen
zelf kiezen waar deze file plaatsvindt. Dit mag bijvoorbeeld op een
snelweg zijn, maar ook op een drukke weg in de stad. Maak een
ontwerp dat laat zien hoe jullie het fileprobleem oplossen. Dit kan een
maquette zijn, maar bijvoorbeeld ook een poster of een video. Houdt
hierbij rekening met de omgeving (infrastructuur, natuur en ruimte) en
dat het betaalbaar is.

Project 1.3 B Banking for Food
Opdrachtgever:

Rabobank

Bèta-werelden:

Voeding & Vitaliteit
Science & Exploration

Situatie:

Met het programma ‘Banking for Food’ investeren banken in
entrepreneurs uit de voedsel- en landbouwsector om te voldoen aan
de toenemende vraag naar voedsel in de wereld. Een van de
hoofddoelen van de Rabobank is om de gehele keten van voedsel en
landbouw te verbeteren en effectiever te maken. Hoe verloopt de
import en export van landbouwproducten op globale schaal? Hierbij
hoort niet alleen het eindproduct, bijvoorbeeld een stuk vlees, maar
ook alle tussenproducten of benodigde grondstoffen. De gehele
voedselketen moet zowel voor de Rabobank als voor de consument
inzichtelijker worden met als uiteindelijke doel om in 2050 genoeg
voedsel te kunnen leveren voor alle negen miljard mensen op aarde.

De opdracht:

Ontwikkel een app die laat zien wat is er voor nodig om een biefstuk in
het supermarkt schap te krijgen. Waar komt de biefstuk vandaan en
waar is het allemaal geweest voor het in het schap belandt? Denk
bijvoorbeeld ook aan hoeveel energie het kost om biefstuk te maken,
of waar biefstuk overal is geweest, van koe af aan. Presenteer het
design van de app met een poster en maak een zogenaamd clickable
design om te demonstreren hoe de app werkt.

Project 1.4 Overal Beestjes:
Nuttig of Lastig?
Opdrachtgever:

MSA

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design

Situatie:

Mensen die een tuin hebben, krijgen te maken met allerlei insecten en
andere diertjes. Sommige zijn schadelijk en kunnen planten, bloemen
en gewassen beschadigen of zelfs ziek maken. Andere beestjes zijn
juist nuttig en zorgen voor een gezonde tuin. Om deze insecten en
dieren in je tuin te krijgen en houden is huisvesting nodig en met name
in kleine stadstuinen of op een balkon is dat een uitdagend vraagstuk.

De opdracht:

De opdrachtgever vraagt jullie om voor rondom de school of in je eigen
omgeving hotel te ontwerpen voor een nuttig beestje naar keuze. Het
is een bruikbaar ontwerp voor de tuin, maar ook voor het balkon en
het vergt niet veel tijd om te maken en onderhouden.

Project 2.1 De Duurzame Upcycling
Lamp (DUL)
Opdrachtgever:

Arjen van der Cruijsen

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 A Agent van de Toekomst
Opdrachtgever:

Politie

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Science & Exploration

Situatie:

Stel je voor: het is de nabije toekomst en je wordt als agent
opgeroepen om in een grote stad op pad te gaan. Er heeft zojuist een
voetbalwedstrijd plaatsgevonden tussen rivaliserende clubs. Je komt
verschillende situaties tegen: een conflict tussen supporters van beide
teams, een demonstratie en een tasjesroof. Doordat het een
vrijdagavond is, is er een grote mensenmassa in de stad. Daarnaast
gaat het halverwege de avond flink regenen en dit belemmert je zicht.

De opdracht:

Bedenk hoe de agent van de toekomst hier mee om kan gaan. Denk
bijvoorbeeld aan de uitrusting, hulpmiddelen en gadgets van deze
agent. Maar ook aan de middelen die de agent heeft om informatie te
verkrijgen, contact met mensen te leggen, en inzicht en overzicht te
krijgen van de situatie. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij: de
eigen veiligheid van de agent, een efficiënte informatievoorziening,
samenwerking, (de)escaleren waar nodig en schakelen tussen rollen.

Project 2.2 B Het Slimste Huis
nog slimmer
Opdrachtgever:

Slimste Huis

Bèta-werelden:

Mens & Medisch
Lifestyle & Design

Situatie:

Er komen steeds meer ouderen en verreweg de meeste ouderen willen
graag in hun eigen huis blijven wonen. Het wordt ook noodzakelijk
want de zorg wordt te duur. De overheid wil ook dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig, in hun eigen vertrouwde omgeving, blijven
wonen. Oud worden in eigen huis dus en niet in een zorginstelling. Het
is de vraag of de techniek, zoals domotica, een handje kan helpen om
het leefgemak en wooncomfort voor ouderen te vergroten. Dat hoeft
niet perse duur te zijn: soms is een slimme, kleine aanpassing het
antwoord op een groot probleem. In het Slimste huis worden diverse
oplossingen gedemonstreerd.

De opdracht:

Het Slimste Huis Alkmaar vraagt jullie om een prototype te ontwerpen
van een slimme aanpassing in huis, waardoor ouderen langer
zelfstandig kunnen wonen. Het mag een hulpmiddel zijn waardoor
senioren zich prettiger of veiliger in hun eigen huis voelen of waardoor
het wooncomfort omhoog gaat. De oplossing die jullie bedenken moet
een hip imago hebben. Het moet 'cool' technisch zijn, mensen willen
het graag aan hun vrienden laten zien. Kortom het moet iets zijn dat
je eigenlijk zelf nú al zou willen hebben (en niet pas als je 50+ bent).

Project 2.3 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. De leerling
bestuderen 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
Lifestyle & Design

Situatie:

De afgelopen jaren is het verkeer in heel Amsterdam
veranderd. Het aantal fietsers en voetgangers is enorm
toegenomen en dat heeft invloed op hun verkeersveiligheid. 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 Modulaire Motoren
Opdrachtgever:

Defensie

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte
Science & Exploration

Situatie:

Er worden bij Defensie veel verschillende transportmiddelen gebruikt.
Deze variëren per krijgsmachtdeel (Marine, Landmacht, Luchtmacht en
Marechaussee) en elk voertuig heeft haar eigen aandrijvende motor en
vergt een andere specialiteit van het technische personeel bij
Defensie. Hierdoor is het lastig om technici tussen de verschillende
transportmiddelen en krijgsmachtdelen uit te wisselen. Dit vereist niet
alleen veel verschillend opgeleid personeel, maar ook veel
verschillende reserveonderdelen voor onderhoud en het verhelpen
van een defect.

De opdracht:

Jullie taak is om een werkend prototype van een universele modulaire
motor te ontwikkelen die de verschillende transportmiddelen kan
aandrijven. Het systeem is zodanig ontwikkeld dat verschillende
voertuigen worden voorzien van voldoende aandrijfvermogen: één
motorunit moet passen in een minder krachtig voertuig (zoals een
motorfiets) en tientallen aaneengeschakeld werken samen in een
krachtiger voertuig (zoals een tank).

Project 3.2 B Onderweg naar een
klimaatbestendig Nederland
Opdrachtgever:

TTA – Platform WOW

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte
Energie, Water & Natuur

Situatie:

De klimaatverandering gaat sneller en komt in grotere hevigheid dan
gedacht. Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien,
hagel en onweer. Ook liggen langere periodes van droogte en meer
hittegolven in het verschiet. De klimaatverandering maakt het
noodzakelijk dat we, om de veiligheid nu en in de toekomst te kunnen
waarborgen, onze infrastructuur, de bijbehorende kunstwerken en de
omgeving daarvan, zoals bermen en taluds, aanpakken en aanpassen.
Dit om te voorkomen dat tunnels blank komen te staan, dijken
scheuren, en bruggen uitzetten en niet meer dicht kunnen.

De opdracht:

Maak een bouwkundig ontwerp van een gerenoveerd of vernieuwd
klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk (bijv.
bruggen, viaducten, tunnels, sluizen, dijken) en een bijbehorende
effectrapportage voor de directe omgeving. Effecten op de ecologische
situatie in de nabijheid van het kunstwerk, esthetische aspecten,
veiligheid en de maatschappelijke impact spelen hierbij ook allemaal
een rol.

Project 3.3 Hippe recepten
met insecten
Opdrachtgever:

Protix

Bèta-werelden:

Voeding & Vitaliteit
Mens & Medisch

Situatie:

De wereldbevolking groeit en wordt zo groot dat er een tekort dreigt
te ontstaan aan eiwitrijk voedsel. Dierlijke producten zijn op dit
moment de belangrijkste bron voor eiwitten. Dit heeft echter veel
nadelen voor landgebruik, dierenwelzijn, volksgezondheidrisico’s en
het milieu. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar alternatieve
voedselbronnen waaronder insecten. Het is namelijk eiwitrijk,
duurzaam en gezond. In een groot deel van de wereld worden insecten
al op grote schaal gegeten, maar in de westerse wereld hoort het eten
van insecten niet bij de eetcultuur en wordt er met veel scepsis naar
gekeken. Veel mensen vinden het eng of vies om insecten te eten en
deze weerstand moet dus eerst overwonnen worden.

De opdracht:

De opdrachtgever wenst dat je een smakelijk, aantrekkelijk en
duurzaam "insecten" voedingsmiddel ontwerpt en oplevert. Het moet
een zo breed mogelijk publiek aanspreken en tevens voldoet aan de
hygiëne-voorschriften en de richtlijnen gesteld door de NVWA. Een van
de gerechten wordt niet alleen bedacht maar ook bereid en getest in
een sensorisch onderzoek. Het smaakpanel moet uit tenminste tien
personen bestaan.

