Onderbouw projecten
Class of 2018

Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design
Mens & Medisch
Science & Exploration
Voeding & Vitaliteit
Market & Money
Mobiliteit & Ruimte
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1x
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1x
3x

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 A Circulair herontwerpen
van een brug of viaduct
Opdrachtgever:

Platform WOW

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte
Energie, Water & Natuur

Situatie:

Wij gebruiken veel materialen, voor onze kleding, voor ons voedsel en
voor de gebouwen om ons heen. Maar is het gebruik van al deze
materialen wel nodig? Bij de bouw van bruggen bijvoorbeeld wordt er
beton, staal, hout, composiet en/of kunststoffen gebruikt. Weinig van
dit materiaal is gerecycled en veel wordt bij de sloop weggegooid. De
vraag is: Kan dit materiaal niet efficiënter en nuttiger worden gebruikt?
Bewust nadenken over deze onderwerpen heet ook wel circulair
ontwerpen!

De opdracht:

In deze opdracht helpen jullie weg- en waterbeheerders met het
circulair ontwerpen van een brug. Jullie kiezen een bestaande brug
(het mag ook een viaduct zijn) uit jullie omgeving en gaan deze
herontwerpen. Jullie gaan nadenken over hoe je deze bouwmaterialen
een nieuw leven kan geven, hoe je ze beter kan benutten, hoe je ze
circulair kan gebruiken en hoe deze materialen onderdeel zijn van een
grotere kringloop van materialen. De levensduur, de herbruikbaarheid
en de recyclebaarheid van bruggen en viaducten spelen daarin een
grote rol.

Project 1.2 B Zero-footprint
Basiskamp
Opdrachtgever:

Defensie

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Energie, Water & Natuur

Situatie:

Het Ministerie van Defensie zorgt voor de bescherming en verdediging
van Nederland. Om dat waar te maken is er veel meer nodig dan alleen
een leger. Achter de krijgsmacht zit een brede organisatie: zo moeten
de militairen op missie ook slapen, eten en verblijven. Een militair
kamp, “een basiskamp”, is net een klein dorp. Je hebt bijvoorbeeld
wegen, waterleidingen en elektriciteit, maar ook wachttorens en
bruggen.

De opdracht:

Ontwerp een militair basiskamp voor een zelf gekozen locatie dat drie
jaar kan blijven bestaan en tijdens en na gebruik “zero footprint”
achterlaat. Het ontwerp moet passen bij de locatie en er moet zoveel
mogelijk gebruik gemaakt worden van natuurlijke energiebronnen,
zoals bijvoorbeeld zonlicht. Ook moet er rekening worden gehouden
met een tweede bestemming wanneer de basis niet meer nodig is.

Project 1.3 Een Slimme
Skateboardstalling
Opdrachtgever:

MSA

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design

Situatie:

Er is een groeiende groep jongeren die het skateboard als hun
standaard vervoermiddel gebruiken. Buiten is dat natuurlijk
geen probleem, maar het wordt lastiger zodra ze op hun
skateboard openbare gebouwen in willen. In school mogen
leerlingen hun skateboard niet berijden en meenemen is ook
geen goede optie, want ze zijn onhandig groot. Maar waar laten
de leerlingen hun skateboard dan zodra ze eenmaal op school
zijn? Wat is dan een geschikte plaats in een school om
skateboards te stallen? En hoe moet die stalling er uit zien?

De opdracht:

Maak een prototype van een (verplaatsbare) skateboardstalling, met daarbij een advies op welke voorkeurplaats deze
geplaatst moet worden.

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 Aardgasvrije installaties
voor een vrijetijdsbesteding
Opdrachtgever:

Kuijpers

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design

Situatie:

Als je in de achtbaan zit denk je waarschijnlijk niet ‘Hoe duurzaam is
dit?’ Alles verbruikt energie: achtbanen, draaimolens, musea, theaters
en eettentjes. Ook zijn veel sportcomplexen nog niet erg energiezuinig.
De installaties draaien nu vooral op aardgas, dit zal moeten
veranderen om de Nederlandse klimaatdoelen te halen.

De opdracht:

Jullie krijgen de opdracht te onderzoeken hoe een locatie voor
vrijetijdsbesteding bij jou in de buurt van het aardgas losgekoppeld kan
worden. Ga na welke verduurzamingsacties mogelijk zijn als je
rekening houdt met de effecten op de interne en externe
infrastructuur als deze wordt losgekoppeld van het aardgas. Laat de
bezoekers/gebruikers en werknemers zien wat er verandert en wat dit
voor hen betekent. Maak daarvoor een maquette die jullie oplossingen
laat zien.

Project 2.2 B Renovatie van
Monumentale Bruggen
Opdrachtgever:

Ingenieursbureau Amsterdam

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte

Situatie:

De stad Amsterdam telt ongeveer 1600 bruggen en sommige zijn al
minstens 200 jaar oud! De bruggen zijn gebouwd in de tijd dat men
zich met paard en wagen vervoerde, terwijl er nu veel auto’s en zware
vrachtwagens overheen rijden. De bruggen zijn nodig aan renovatie
toe. Dit geldt niet alleen voor de stad Amsterdam, maar voor veel
andere monumentale bruggen door heel Nederland. Het renoveren
van zo’n brug is best een lastige kwestie, want het is niet alleen van
belang dat de bruggen worden verstevigd, maar ook dat de
monumentale waarde bewaard blijft.

De opdracht:

Maak een vervangingsontwerp voor de renovatie van een
monumentale brug over de grachten van Amsterdam of een andere
plek in Nederland. De renovatie moet zo snel mogelijk kunnen
plaatsvinden en bewoners, ondernemers en passanten moeten zo min
mogelijk hinder ondervinden. Er mag niets aan de buitenkant van de
brug worden veranderd. Visualiseer het proces in een 3D model
(digitaal of fysiek van hout, LEGO of andere materialen).

Project 2.3 Ontwerpen vanuit
materiaal @ home
Opdrachtgever:

MSA

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design

Situatie:

Kunstenaars, ontwerpers en ondernemers werken vanuit een bepaald
materiaal of een techniek. Zij raakten om uiteenlopende redenen
geïnspireerd door het materiaal. De keuze voor het materiaal kan
volledig intuïtief geweest zijn of was het toevallig voorhanden. In
andere gevallen is het bewust uitgekozen met het idee om
bijvoorbeeld een afvalstroom een bestemming te geven. Hoe kun je
vanuit een bepaald materiaal tot een interessant ontwerp komen? Hoe
kun je de kwaliteiten van een materiaal optimaal benutten? Welke
technieken kun je hiervoor inzetten?

De opdracht:

Je gaat op onderzoek naar de eigenschappen en kwaliteiten van een
materiaal die je binnen jouw persoonlijke situatie tot je beschikking
hebt. Misschien kun je in en om je eigen huis nieuwe materialen
ontdekken of herontdek je materialen die je al kende. Welke
mogelijkheden zijn er om van jouw materiaal iets moois of
functioneels te maken en welke technieken moet je daarbij gebruiken?

Project 3.1 A Invloed van omgevingsfactoren 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.

De opdracht:

De opdrachtgever wenst een adviesrapport n.a.v het onderzoek naar
het effect van licht (en naar keuze andere omgevingsfactoren) op de
groei van chrysanten. De leerling bedenken een oplossing om de
planten 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 B Lichtobjecten voor
Amsterdam Light Festival
Opdrachtgever:

Amsterdam Light Festival

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Energie, Water & Natuur

Situatie:

Met meer dan 260 kunstwerken, 8 tentoonstellingen en meer dan 5
miljoen bezoekers sinds 2012 is Amsterdam Light Festival uitgegroeid
tot een van de meest toonaangevende lichtkunstfestivals. Het thema
van het festival is dit jaar “When Nature Calls”. Er waren altijd al
krachten die de aarde en haar klimaat beïnvloeden, maar nooit eerder
was de invloed van de mens zo groot. De negatieve effecten zoals
ontbossing, klimaatverandering en vervuiling kent iedereen. Maar hoe
broos de natuur ook is, ze draagt ook oplossingen aan om onze fouten
te herstellen.

De opdracht:

De opdrachtgever een werkend model van een lichtobject dat
geplaatst zou kunnen worden in de wandelroute op een locatie naar
keuze Het lichtobject spreekt mensen aan van alle leeftijden en
culturen en laat mensen nadenken over het thema. Het kunstwerk
moet origineel en vernieuwend zijn, duurzaam of circulair
geproduceerd kunnen worden en weersbestendig zijn.

Project 3.2 Installeren door
weer & wind
Opdrachtgever:

Wij Techniek

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur
Mobiliteit & Ruimte

Situatie:

Door klimaatverandering zal het weer extremer worden met drogere
zomers en nattere winters in Nederland. Daardoor komen gemeentes
voor nieuwe uitdagingen te staan, ook in jullie woonomgeving.
Jongeren nemen het heft in eigen hand voor een veilige en duurzame
toekomst en dat mogen jullie ook gaan doen!

De opdracht:

Ontwerp voor een openbare ruimte een herinrichtingsplan met een
technische installatie om wateroverlast te voorkomen. Deze kan zeer
veel regen verwerken en slaat water op voor drogere periodes. Houd
rekening met de gebruikers: zo vinden kinderen het leuk om in plassen
te stampen, ouderen houden graag hun voeten droog en het is voor
iedereen fijn als de openbare ruimte aantrekkelijk oogt.

Project 3.3 Sport in Beweging
Opdrachtgever:

Verschillende sportverenigingen

Bèta-werelden:

Voeding & Vitaliteit
Mens & Medisch

Situatie:

Als je een sportprestatie wil leveren dan moeten de componenten
kracht, snelheid, conditie, bewegelijkheid, mindset, voeding en rust in
balans zijn. Wanneer je langere tijd aan het sporten bent zal je op een
gegeven moment merken dat de progressie niet meer zo snel gaat
zoals in het begin. Om verdere progressie te boeken kun je de
trainingsfrequentie opvoeren, maar als je tijd schaars is kun je er ook
voor kiezen om (tijdelijk) van trainingswijze te veranderen zodat het
lichaam een nieuwe trainingsprikkel krijgt. Door op een andere wijze te
trainen is het mogelijk om de gewenste progressie te boeken.

De opdracht:

In deze opdracht meet je de vooruitgang van een sporter door middel
van een zelf ontworpen trainingsmiddel/ trainingsmethode. Dit doe je
voor een sport en opdrachtgever naar keuze. De opdracht bestaat uit
een onderzoeksfase en een ontwerpfase, waarin een tastbaar
prototype van het trainingsmiddel wordt gemaakt en gedemonstreerd.

