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Claire vertelt: ‘Hoe efficiënt je 

ook inkoopt, je houdt altijd voed-

selresten als schillen, koffiedik en 

thee over. Mijn idee was: maak 

er compost van. Heel nuttig, 

want je maakt de omgeving 

groener. Compostbakken vind je 

doorgaans in de tuin, maar deze 

wormencompostbak kun je ook 

in huis gebruiken. De wormen 

composteren namelijk efficiënt 

en geurloos.’

Claire: ‘In Amsterdam scheiden 

veel mensen gft-afval niet eens, 

en op andere plekken wordt 

de gft-bak maar eens per twee 

DE WORM  

HÉT HUISDIER VAN 2015
IN DEZE  

UITGAVE

Heeft een worm een hoge aaibaarheidsfactor? Nou, nee. Maar ze kunnen wel heel nuttig zijn ontdekte studente 

Engineering, Claire Hornn. Claire bracht dit jaar een zelfontworpen wormencompostbak op de markt in het kader 

van het project ‘voedselverspilling’. 
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EEN ‘ZWANGER-
SCHAPSECHO’ VOOR 
VLIEGTUIGEN
Nieuwe vliegtuigen, zoals de 

Boeing 787, worden steeds vaker 

van het materiaal composiet 

gemaakt omdat het sterk en 

licht tegelijk is. Composiet heeft 

een nadeel: beschadigingen 

zijn lastig op te sporen. Maar 

het kán wel, met een soort 

zwangerschapsecho voor 

vliegtuigen. Aaron en Kriston 

schreven een scriptie over hun 

onderzoek en wonnen hiermee 

een belangrijke luchtvaartprijs. 

Lees verder op pagina 2

STUDENTEN 
ONTWERPEN 
WATERBESTENDIGE 
WOONWIJK 
Het gebeurt steeds vaker: hevige 

regenval zorgt ervoor dat het 

riool overstroomt en dat straten 

blank komen te staan. Hoe leg je 

dé perfecte watervoorziening aan 

in een woonwijk om dit probleem 

te voorkomen? Vier studenten 

Built Environment bedachten een 

alternatief regenwaterstelsel dat 

goed werkt. Het werd meteen 

een primeur in Nederland.  

Lees verder op pagina 2

GVB-TRAMS MAKEN 
PLAATS VOOR HVA-
ZONNEBOOT 
Sinds februari worden de trams 

in remise Lekstraat vergezeld 

door een zonneboot, een 

van de vier zuinige voer- en 

vaartuigen die techniekstudenten 

jaarlijks ontwikkelen. Omdat de 

werkruimte in HvA-gebouw de 

Leeuwenburg beperkt is, moest 

er een andere werkplek komen 

en snel, want begin juli doet de 

HvA-Solar Boat mee aan Solar 

1, een race in de wateren van 

Monaco. Lees verder op pagina 8

zijn, ze gingen ’s nachts op avon-

tuur. Nu gebruik ik een speciale 

wormensoort: de tijgerworm. 

Deze rode wormen met kleine 

streepjes zijn extreem rustig.  

Ze blijven tevreden zitten in 

de donkere, vochtige bak met 

voedsel. En als wormen blij zijn, 

leggen ze eitjes: zo groeit de 

wormengemeenschap en kun 

je weer wormen weggeven aan 

anderen.’ 

Claire werd over haar project  

geïnterviewd door Amsterdam 

FM en AT5. Ook het Parool 

schreef een artikel over haar  

weken opgehaald. Het zaak-

je gaat dan flink stinken. De 

wormencompostbak daarente-

gen is geurloos. Hij is gemaakt 

van duurzame bamboe dat, in 

tegenstelling tot hout, niet  

mee composteert. Het resultaat 

is een esthetisch en multi- 

functioneel product: je kunt  

het ook gebruiken als krukje. 

 
KRUIPEN DE WORMEN 
ER NIET UIT? 
Claire: ‘Nee. Eerst heb ik het 

getest met wormen uit een 

wormenkwekerij. Die wormen 

bleken uitermate energiek te 

vinding. De eerste pilotprojecten 

bij verschillende bedrijven zijn 

bijna afgerond en ze is druk 

aan het brainstormen over een 

pakkende naam voor de com-

postbak. 
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Een zwangerschapsecho voor vliegtuigen, hoe werkt dat? Aaron legt uit: ‘We 

plaatsen sensoren op het materiaal die de trillingen opvangen en daaruit kunnen 

we afleiden hoe het materiaal er van binnen uitziet.’ De studenten verrichtten 

eerst een nulmeting van een intact stuk composiet. Daarna maten zij het effect 

van krassen op het materiaal.

HVA-STUDENTEN 

EEN ‘ZWANGERSCHAPSECHO’ VOOR VLIEGTUIGEN

WATER IN DE STAD  

STUDENTEN ONTWERPEN 
WATERBESTENDIGE WOONWIJK 

Het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier 

en de gemeente Zaanstad 

zochten naar dé perfecte 

watervoorziening voor de 

nieuwe woonwijk Kreekrijk. 

Studenten gingen met deze 

opdracht aan de slag binnen 

de minor ‘Water in de Stad’. 

Ze kwamen met een alter-

natief voor een rioolstelsel, 

een systeem waarmee regen-

water bovengronds wordt 

opgevangen, zodat het riool 

niet overstroomt.

VEEL GELD  
‘DOWN THE DRAIN’
Student Jeroen Drost legt uit waar 

hij en zijn medestudenten voor 

stonden: ‘Er vallen steeds hevigere 

regenbuien, waardoor de buizen 

in de ondergrond te klein zijn 

geworden. Je kunt het riool niet 

zomaar vergroten, dat is erg kost-

baar.’ Het bovengronds afvoeren 

van water bleek na uitgebreid 

onderzoek een goede optie. Maar 

waar gaat het water dan heen? 

GROENE DAKEN EN 
WADI’S
Jeroen legt uit: ‘Normaal lopen 

straten een beetje bol, zodat het 

water richting de straatkolken 

BETROUWBARE 
BINDMATERIALEN
De sensoren op de composieten 

platen kunnen met verschillende 

bindmaterialen worden 

vastgemaakt. Het is belangrijk 

dat deze bindmiddelen bij 

verschillende temperaturen 

betrouwbaar zijn, omdat een 

vliegtuig naar verschillende 

hoogtes stijgt en daalt. De 

studenten testten hoe bestendig 

verschillende bindmaterialen 

waren bij verschillende 

temperaturen. Zij ontdekten  

dat ‘Silicone sealant’ en ‘Hotmelt’ 

het beste zijn.

Bij het ultrasoon testen van 

composiet moet nog gewerkt 

worden aan een betrouwbare 

basis, die herhaald kan worden 

door andere onderzoekers. 

Daarom voerden de HvA-

studenten uitgebreide tests  

uit en brachten zij de referentie 

in kaart: het percentage 

waarmee de geluidsgolven 

afwijken als er een bepaalde 

beschadiging is.

SCRIPTIEPRIJS
Het onderzoek naar het 

opsporen van beschadigingen 

met ultrasoon geluid is nog in 

de beginfase. De HvA-studenten 

beschreven in hun scriptie de 

methode om met geluidsgolven 

beschadigingen in composiet 

op te sporen en maakten 

hiermee een belangrijke stap 

voorwaarts in dit onderzoek.  

Dat vond ook de jury van de 

Nederlandse Vereniging voor 

Luchtvaarttechniek (NVVL) 

en Koninklijk Instituut Van 

Ingenieurs (KIVI). Ze beloonden 

de scriptie eind vorig jaar met 

de scriptieprijs voor het beste 

afstudeerverslag. ‘De scriptie 

was goed opgebouwd en de 

resultaten waren belangrijk 

en interessant. De studenten 

hebben op de hogeschool 

betrouwbare en herhaalbare 

metingen verricht, die daarmee 

veiliger vliegen een stapje 

dichterbij brengen’, aldus de jury.

terstelsel ten uitvoer worden ge-

bracht in een grotere woonwijk. 

De studenten presenteerden hun 

plan vorig jaar aan een aantal 

waterexperts en het werd zeer 

goed ontvangen. De gemeente 

gaf aan ook op korte termijn tot 

uitvoering over te willen gaan.

stroomt. In ons plan lopen de 

straten juist hol. Zo loopt het 

water naar molgoten, verdie-

pinkjes in het midden van de 

straat. Of richting granudrains, 

dat zijn sleuven in een weg van 

speciaal asfalt dat veel water 

opneemt. Daarnaast loopt het 

water naar sloten en wadi’s, 

stukken maaiveld met een goede 

ondergrond, waarin veel water 

kan infiltreren. Tot slot krijgt een 

deel van de woonwijk groene 

daken. Een groen dak heeft be-

planting en een doorwortelbare 

grondlaag die water vast houdt 

en zorgt voor een geleidelijker 

afgifte van regenwater aan het 

riool.’

PRIMEUR IN  
NEDERLAND
Het is voor het eerst dat plannen 

voor een alternatief regenwa-
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Anderen probeerden eerder het idee uit te voeren, maar zonder succes. Kevin Kesteloo en Neil van den Haak zijn 

de afgelopen jaren druk bezig geweest met het ontwikkelen van een onverwoestbare fietsband. De fietsband 

werkt niet op basis van lucht, maar ontleent zijn verend vermogen aan een combinatie van bestendige kunststof-

fen. Met een uniek sluitsysteem kan de band op elk type velg snel en gemakkelijk worden gemonteerd. De jon-

gens hebben op dit sluitsysteem een internationaal octrooi aangevraagd. Kevin en Neil zijn van plan met Supreme 

Dutch fietsverhuurbedrijven te benaderen, want voor een bedrijf met 5000 fietsen loopt het voordeel op tot ruim 

€390.000 per vier jaar. De jongens hopen hun Supreme Dutch dit jaar nog op de markt te brengen. 

ONVERWOESTBARE FIETSBAND: 

NOOIT MEER PLAKKEN OF POMPEN 

De studenten waren o.a. te 

horen op BNR (Business News 

Radio) en onlangs besteedden de 

Noord Hollandse dagbladen nog 

een heel artikel aan de Supreme 

Dutch. Voor hun deelname aan 

een belangrijke innovatieprijs 

(Amsterdam Science Award) kre-

gen ze een eervolle vermelding.

INTERACTIEVE ZORG-
MUUR
Tijdens hun studie Engineering 

ontwikkelden Ruurd Bell, Mike 

Oudshoorn en Laurean Serné 

een interactieve zorgmuur voor 

dementerende mensen. Door 

middel van gezichtsherkenning 

worden vertrouwde foto’s ge-

toond en muziek afgespeeld.   

De houten voorkant en twee 

lantaarntjes geven de zorgmuur 

een antieke uitstraling. Willeke  

Alberti klinkt zachtjes uit de 

speakers. Dementerende mensen 

zijn vaak in zichzelf gekeerd, dus 

bedachten de studenten iets om 

deze mensen te prikkelen.  

De jongens hebben allerlei ver-

schillende opties uitgeprobeerd. 

in een gewenste samenstelling 

kunnen opbouwen. 

De jongens hebben hun eerste 

muur inmiddels verkocht aan 

een zorginstelling in Naarden en 

kwamen met hun muur zelfs op 

de Koreaanse TV.

START-UP TECH  
CENTRE
Binnen HvA Techniek wordt on-

dernemerschap actief gestimu-

leerd. Technische ondernemers 

hebben namelijk een dubbele 

uitdaging: vóór ze een product 

kunnen vermarkten, moet de 

techniek goed werken. Kennis 

In een vorige versie hadden ze 

bijvoorbeeld stukken tapijt op de 

muur aangebracht en het bleek 

dat de bewoners hier het meest 

op afkwamen, om de stoffen te 

voelen. De inmiddels oud-stu-

denten hebben nu een zeehond-

je gemaakt van zachte stof, dat 

trilt wanneer je het aanraakt.

WAT ZIT JE HAAR GOED
Ruurd legt uit: ‘Herinneringen 

van vroeger blijven het langst 

in het geheugen zitten, dus we 

hopen dat demente mensen 

de oude telefoon uit een reflex 

opnemen.’ De telefoon rinkelt 

spontaan, en Ruurd neemt op. 

‘Wat zit je haar goed!’ verschijnt 

meteen op het schermpje er-

naast. Ruurd gniffelt: ‘We hopen 

dat demente mensen door zo’n 

bericht even ontspannen.’

GEZICHTSHERKENNING
Staat iemand voor de muur, dan 

verschijnen persoonlijke foto’s 

op een groot beeldscherm. Stu-

dent Mike integreerde een high 

tech-camera in de muur met ge-

avanceerde gezichtsherkenning. 

De camera registreert ook het 

gezicht wanneer de dementeren-

de met gebogen hoofd loopt.  

‘s Avonds gaan de gordijntjes au-

van o.a. prototyping is belangrijk. 

Studenten krijgen daarom een 

compleet programma aangebo-

den dat bestaat uit hulp bij het 

ontwikkelen van het business- 

idee, een minor op het gebied 

van ondernemerschap en een 

afstudeeratelier met de moge-

lijkheid om in je eigen bedrijf af 

te studeren. Na de studie biedt 

de HvA bovendien een werkplek 

aan veelbelovende Technostar-

ters. De oud-studenten kunnen 

zo gebruik maken van extra coa-

ching, een uitgebreid netwerk, 

mogelijkheid tot deelname aan 

workshops en toegang tot een 

werkplaats.

tomatisch dicht voor het scherm. 

Zo weet de dementerende dat 

het tijd is om te gaan slapen. De 

muur bestaat uit 16 verwissel-

bare blokken die de verzorgers 
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Aviation alumnus Daniel Dekkers is sinds eind vorig jaar luchtverkeersleider. Hij ont-

ving zijn hbo-diploma Aviation in 2012 en daarna doorliep hij alle modules van de 

opleiding tot luchtverkeersleider. Hij is de eerste Aviationstudent die het volledige 

traject heeft afgerond.

EERSTE AVIATIONSTUDENT  

AFGESTUDEERD ALS  
LUCHTVERKEERSLEIDER

LUCHTVERKEERS- 
LEIDER: AIR TRAFFIC 
MANAGEMENT
De opleiding Aviation leidt 

niet op tot luchtverkeersleider. 

Wél biedt Aviation samen met 

Luchtverkeersleiding Nederland 

(LVNL) de mogelijkheid om een 

hbo-bachelor Aviation te com-

bineren met de opleiding tot 

luchtverkeersleider. Tweedejaars 

Aviationstudenten die de  

LVNL-selectieprocedure succes-

vol doorlopen kunnen vanaf het 

derde studiejaar instromen in  

de opleiding tot luchtverkeers-

leider. Het voordeel is dat de 

derdejaarsstage en het  

afstuderen van de opleiding  

Aviation met het LVNL traject 

worden geïntegreerd. Het  

afstudeeronderzoek ligt in- 

houdelijk in het verlengde van 

de opleiding en wordt ook uit-

gevoerd bij LVNL. Hierdoor kan 

HVA-STUDENTEN 

WERKEN AAN 
WATERMONSTER-
DRONE VOOR 
WATERNET
Acht studenten Engineering gingen voor opdrachtgever Waternet aan de slag met 

een multi-inzetbare drone, die watermonsters kan nemen en waarmee ook dijken  

geïnspecteerd kunnen worden.

Engineeringstudenten Mark 

Hage, Daniël Geerling, Sil van 

Gils en Alex Roest wachten ge-

duldig naast de 3D-printer met 

daarin een houder. Student 

Alex: ‘Wij maken dit onderdeel 

voor onder de drone, waarop 

je gemakkelijk verschillende 

modules kunt klikken. Een bé-

tje als een stofzuiger, waarop 

je ook verschillende opzetstuk-

ken zet.’ Het Nationaal Lucht 

en Ruimtevaart Laboratorium 

heeft de drone zelf voor  

Waternet en het Hoogheem-

raadschap van Amstel, Gooi  

en Vecht ontwikkeld. 

Met de houder van de studen-

ten kan de inspecteur straks in 

één klik de camera verwisselen 

voor een zuiger die watermon-

sters neemt.

DIJKEN INSPECTEREN
De toevoeging van de stu-

denten is een stap vooruit, 

want momenteel moet de 

inspecteur nog ruim een uur 

allerlei draden en schroeven 

loskoppelen wanneer hij de ca-

mera wil verwisselen. Met het 

nieuwe systeem kan de drone 

gemakkelijk op vrijwel alle 

gebieden van de Waterschap-

pen worden ingezet. Waternet 

heeft al plannen om met de 

drone de ongeveer 1000 kilo-

meter waterkering in Nederland 

te inspecteren op gebreken. 

Daarnaast kan met de drone 

gecheckt worden of de dijken 

nog hoog genoeg zijn.

WATERMONSTERS
Max Jaspers, Max Verstap-

pen, Dave en Thijs Jansen 

hebben het schakelaartje 

van de afstandsbediening zo 

geherprogrammeerd, dat de 

inspecteur nu met één druk 

op de afstandsbediening een 

watermonster kan opnemen. 

Door zijn commando zuigen de 

buisjes onderaan de drone het 

water omhoog.

Om te onderzoeken hoe de 

drone het best kan worden in-

gezet is een pilotproject gestart. 

Daarin wordt de haalbaarheid 

onderzocht van inspecties met 

de drone. Misschien zien we 

komende zomer drones met  

de toevoeging van de HvA- 

studenten over de Amsterdamse 

grachten of de Deltawerken 

zweven.

de hbo-studie en de vierjarige 

interne opleiding tot luchtver-

keersleider in zes jaar worden 

afgerond.

Daniël Dekkers: ‘De kans was 

realistisch dat ik ergens in de  

opleiding tot luchtverkeersleider 

af zou vallen. Het opleidings- 

traject voor luchtverkeersleider  

is zwaar met verschillende 

rondes en er vallen jaarlijks 

veel mensen af. Het was dus 

een fijne gedachte dat ik kon 

terugstromen in het reguliere 

HvA-Aviationtraject. Ik ben blij 

ook mijn hbo-papiertje op zak 

te hebben.’ Voor zijn afstudeer-

opdracht werkte hij binnen LVNL 

mee aan de ontwikkeling van 

een e-learningprogramma en 

aan de ontwikkeling van het  

systeem waarmee luchtverkeers-

leiders hun opdrachten aan 

piloten vastleggen.

STRENGE SELECTIE  
NIET GEHAALD:  
WEL EEN HBO- 
DIPLOMA
Jaarlijks kiezen zo’n 30  

studenten voor Air Traffic  

Management, maar niet ieder-

een wordt luchtverkeersleider. 

Afvallers kunnen binnen dit 

gecombineerde traject wel  

altijd terugvallen op de hbo- 

opleiding Aviation. Zij kunnen 

hun bacheloropleiding zonder, 

of met beperkte studievertra-

ging afronden.

De samenwerking met de 

opleiding Aviation is voor 

LVNL van bijzondere waarde. 

De HvA-studenten zijn gemo-

tiveerd, hebben een goede 

werkhouding en beschikken 

over brede luchtvaartkennis, 

laat LVNL weten. Zo is Fabiënne 

Nieuwlaat, na het behalen van 

haar hbo-diploma geen lucht-

verkeersleider geworden, maar 

bij LVNL aan de slag gegaan als 

Junior ATS Development Expert 

bij de afdeling Procedures. ‘In 

deze functie werkt zij mee aan 

het ontwerp en onderhoud van 

het ATM systeem. Een functie 

waarbij haar hbo-diploma goed 

tot zijn recht komt’, aldus LVNL.
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PRINTEN MET  
LEVENDE CELLEN
Het boek beschrijft twee sys-

teeminnovaties die de wereld 

radicaal zullen veranderen: 

3D-printen en biomaterialen. 

3D-printen voorkomt materiaal- 

en energieverspilling doordat we 

straks overal en op tijd kunnen 

produceren en ook nog eens 

alleen wat nodig is. Het is al 

mogelijk om met materialen 

als metaal, keramiek, zand of 

synthetisch materiaal en zelfs 

Het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart Fonds 

(NLF) heeft de HvA-opleiding Aviation bekroond 

met de Excellent Aerospace Education Award 

2014. De dit jaar geïntroduceerde onderscheiding 

was bestemd voor de opleiding of school die zich 

het meest in positieve zin heeft onderscheiden 

om hun studenten te stimuleren om te excelleren.

HVA-OPLEIDING AVIATION 
WINT EXCELLENTIEPRIJS

EEN HUIS 

3D-PRINTEN MET BIO-BASED PLASTICS

eten en levende cellen te printen. 

Plastics worden nu meestal 

vervaardigd uit olie, maar kun-

nen ook worden gemaakt uit 

natuurlijke grondstoffen zoals 

suikerbieten en organisch afval. 

Bio-based plastics kunnen vrijwel 

geheel de op olie gebaseerde 

plastics vervangen.

De TU Delft en de Hogeschool 

van Amsterdam doen beide 

onderzoek naar de toepassing 

van biomaterialen en 3D-printen. 

De Hogeschool van Amsterdam 

onderzoekt de toepassingen 

van bio-based plastics in het 

onderzoeksprogramma Urban 

Technology.

Het onlangs verschenen boek ‘3D Printing with Biomaterials’, van Ad van Wijk (professor aan de TU Delft) en Iris van Wijk (docent-

onderzoeker bij de HvA) beschrijft hoe 3D-printen onze wereld radicaal zal veranderen. Een voorbeeld? Het 3D-printen van een huis  

met bio-based plastics, gemaakt van suikerbiet, vermindert de carbon footprint (de impact van onze activiteiten op het mileu en 

klimaatverandering) met meer dan 60%.

De opleidingswinnaars van de Docent van het Jaar- 

verkiezing zijn bekend. Jos Nijenhuijs is overall winnaar 

geworden van domein Techniek. In maart worden de 

domeinwinnaars bezocht door een HvA-brede jury en 

vervolgens wordt de top 3 winnaars bekend gemaakt. 

De HvA-docent van het jaar wordt aangekondigd 

tijdens de Onderwijsconferentie op donderdag 9 april.

 
UITSLAG DOCENT VAN HET JAAR-VERKIEZING  
HVA 2015 DOMEIN TECHNIEK: 

Domeinwinnaars 1 t/m 3:
1) Jos Nijenhuijs – Technische Bedrijfskunde 

2) Marcel van der Horst – E-Technology

3) Erwin van Loon – Bouwtechnische Bedrijfskunde

   en Joop Splinter – Maritiem Officier

Opleidingswinnaars:
Aviation Maikel van den Ham

Bedrijfswiskunde Theo van Uem

Bouwkunde Jeroen Bergsma

Civiele Techniek Jos Falek

Engineering, Design  

and Innovation - deeltijd Koen Peters

Engineering, Design  

and Innovation - voltijd Daria Meijers

Forensich Onderzoek  Marjanka Schaap

Product Design Joop Verloop

Technische  

Bedrijfskunde - deeltijd Elvira Denteneer- 

 Wijnen, Jos  

 Nijenhuijs

NATIONALE  
STUDENTEN- 
ENQUÊTE 2015
 

Van half januari tot en met 

8 maart is de Nationale 

Studentenenquête 2015 

afgenomen onder onze 

studenten. Studenten 

kregen de kans hun 

mening te geven over 

hun opleiding en 

onderwijsinstelling.  

In mei/juni presenteren  

we de uitkomsten op 

DLWO. 

ACTIEVE CAMPAGNE
Dit jaar is actief campagne 

gevoerd want in 2014 had 

domein Techniek met 27,4% 

nog de laagste respons van alle 

domeinen van de HvA. Samen 

met de opleidingen is dit jaar 

veel aandacht besteed aan de 

voorbereiding. Met o.a. een 

presentatie van de resultaten 

per opleiding, een animatie, 

een loungehoek in de centrale 

hal en een campagneteam van 

studenten. In de slotweek zijn 

zakjes studentenhaver uitgedeeld 

om studenten te bedanken voor 

hun deelname of om hen te 

motiveren de NSE 2015 alsnog in 

te vullen. 

HVA RESPONS TOP 4 
Na alle inspanningen staan we  

als domein met ons respons- 

cijfer van 40,03% nu op de  

vierde plaats. De opleiding 

E-Technology heeft dit jaar een 

respons van maar liefst 59,0%. 

RESPONS PER  
OPLEIDING
Aviation 36,4%     

Bouwkunde 39,1%

Bouwtechnische  
Bedrijfskunde 30,6%

Civiele Techniek 33,1%

E-Technology 59,0%

Engineering, Design and  
Innovation (inclusief  
Product Design) 39,1%

Forensisch Onderzoek 50,4%

Logistiek en Technische  
Vervoerskunde 44,2%

Logistiek en Economie 41,0%

Maritiem Officier 43,9%

Technische Bedrijfskunde 42,6%

Bedrijfswiskunde 41,2%

DOCENT VAN HET JAAR

*Logistiek en Economie en Logistiek en  

Technische Vervoerskunde ontbreken  

vanwege een foutieve telling.

TECHNIEKNIEUWS
Domein Techniek is ook actief op social media 
en heeft een aantal eigen accounts.
  /hvatechniek      @HvA_Techniek

Ken jij bijzondere projecten of prestaties van studen-
ten die je via Facebook of Twitter met de buitenwe-
reld zou willen delen? Heb jij studenten gespot in de 
media? We zijn altijd op zoek naar nieuws van en 
over HvA Techniek voor onze social media kanalen, 
maar natuurlijk ook voor deze Techniekkrant. Mail je 
suggesties naar communicatiedt@hva.nl.
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ONDERWIJSLAB: 

HOE COMBINEER IK ONLINE LEREN MET 
FACE-TO-FACE ONDERWIJS?

Het Onderwijslab vind je op de 5e etage van de Leeuwenburg en 

helpt docenten met het geven van blended onderwijs. Oftewel we 

Als docent kun je op steeds meer manieren lesstof aanbieden aan je studenten. Serious gaming, E-books, peer-

assessments, E-learning, blended learning; de verschillende (Engelse) begrippen vliegen je om de oren. Maar 

‘which is what’? Wanneer zet je welke lesinstrumenten in en hoe combineer je ze tot een effectieve onderwijsmix. 

Het Onderwijslab biedt hulp.

helpen docenten bij het realiseren van een optimale mix tussen 

online en offl ine onderwijs. 

1.DE WEBSITE 

Op onderwijslab.techniek.hva.nl vind je diverse instructies en 

handleidingen over DLWO en didactische toepassingen en tools. 

Ook lees je hier succesverhalen van docenten en studenten.

WHICH IS WHAT: DE NU AL BESCHIKBARE TOOLS OP EEN RIJTJE

2.LYNDA.COM – EDUCATIEVE WEBSITE

Elke HvA-medewerker krijgt van ons een licentie voor Lynda.

com. Op deze educatieve website vind je maar liefst 5.700 digitale 

cursussen met 255.000 videolessen. Lynda heeft lesmateriaal in het 

Engels, Frans, Duits en Spaans.

De licentie geeft je toegang tot tutorials over Adobe Photoshop, 

Illustrator en InDesign, MATLAB, Autodesk AutoCAD, Revit en 

Inventor, SolidWorks en Microsoft Visio en Offi ce en nog veel meer 

programma’s. En met de bijbehorende oefenbestanden kun je jouw 

studierendement aanzienlijk verhogen.

3.HET DLWO STUDIEDEEL ONDERWIJSLAB 

Volg het studiedeel Onderwijslab (techniek.mijnhva.nl/onderwijslab). 

Leer meer over de blended werkwijze en blijf op de hoogte van onze 

inmiddels drukbezochte workshops. Op dit moment bieden we aan:

- De workshop DLWO (effectief omgaan met basisfunctionaliteiten)

- De workshop Blended Learning in theorie en praktijk

- De workshop Gamifi cation en (Serious) Gaming (in ontwikkeling)

Heb je zelf een interessant workshopthema voor jou en je collega’s? 

Loops eens bij ons langs. Je kunt ook eigen ideeen en suggesties 

posten in de Newsfeed. 

LOCATIE HET ONDERWIJSLAB – 
IN LOKAAL B5.30 KUN JE:

- Experimenteren met (digitale toepassigen op groot scherm)

- Brainstormen met de teamleden

- Advies krijgen over training en de inzet van diverse tools

Alle workshops worden ook in dit lokaal gegeven.
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TARIF  
EL-FASIH 
Functioneel beheerder

Voor vragen over DLWO en de 

beste tips en trics.

RAYMOND  
ASTUDILLO 
Multimedia specialist

Voor de mooiste foto’s en videos 

en vragen over multimedia, 

waaronder ook vragen over 

DLWO. 

PIETER  
DE WIT
Blended learning expert en 

aanspreekpunt Aviation 

Voor vragen over (e-)begeleiding 

en (e-)coaching en voor de 

Onderwijslab Workshops.

DOMINIC  
VAN DER PAS
Blended learning expert 

en aanspreekpunt Built 

Environment

Voor vragen over gamification 

en (serious) gaming en voor de 

Onderwijslab Workshops.

CARLA  
STIEKEMA
Blended learning expert en 

aanspreekpunt Engineering

Voor vragen over 

learning analytics, digitaal 

onderwijsontwerp en voor de 

Onderwijslab Workshops.

BERT  
TEN BOSKE
Blended learning expert, 

medewerker Onderwijs en 

Kwaliteit en aanspreekpunt voor 

Logistiek, Maritiem Officier, 

Forensisch Onderzoek en 

Toegepaste Wiskunde.

Voor vragen over digitaal 

toetsen.

JAN-PIETER  
ZUIDERVEEN
Ontwerper Online Onderwijslab

Ondersteunt het Onderwijslab 

bij het optimaliseren van de 

digitale dienstverlening. 

WHO IS WHO:  
DE COLLEGA’S VAN  
HET ONDERWIJSLAB 

MEER INFORMATIE 
Voor vragen loop gerust bij ons binnen in lokaal B5.30 in de 

Leeuwenburg of mail onderwijslab-dt@hva.nl. 

HANS PHILIPS  
(BUILT ENVIRONMENT): 
CO-CREATIE EN 
GAMIFICATION 

MARC BARENDS 
(ENGINEERING):  
PEER ASSESSMENTS 

‘Soms is het prettig om studenten te kunnen coachen 

en/of begeleiden vanaf een afstand, bijvoorbeeld als 

ze stage lopen of bezig zijn met hun afstudeertraject. 

Maar hoe doe je dat?’

PIETER VAN LANGEN (AVIATION): 
E-COACHING

sturen. Zo kunnen ze tijd- en 

plaatsonafhankelijk hun docent 

bereiken.  

Studenten leren ook om hun 

ideeën te verwoorden, een 

nuttige eigenschap voor later. 

Door de (sociale) anonimiteit 

heeft de student minder last 

van schaamte of sociaal wense-

lijk gedrag waardoor een open 

gesprek kan ontstaan, ook 

wanneer er door praktische re-

denen geen fysieke ontmoeting 

kan plaatsvinden. 

Wie zou dit ook willen door-

voeren, als de pilot een succes 

is gebleken? We horen het 

graag!

ONS ADVIES 
Vanuit het Onderwijslab zijn we 

een pilot gestart waarin stu-

denten en docenten binnen de 

vertrouwde DLWO afgescherm-

de berichten aan elkaar kunnen 

‘Ik wil een syllabus kunnen 

geven aan mijn studenten in de 

vorm van een E-book, maar kan 

er steeds geen tijd voor vinden.’ 

ONS ADVIES
Laat studenten zelf de tekst te 

laten schrijven. Zo kan Hans als 

docent de focus op onderwijs 

behouden. Maar hoe zorg je 

dat studenten goeie content 

aanleveren voor een E-book? 

Voeg game-elementen toe: laat 

één groep studenten een trak-

taat schrijven over het college 

en laat een tweede groep dit 

via Google Docs beoordelen. 

Een derde groep kan vervolgens 

‘In het Innovatielab werk ik veel 

met Peer Assesments. Studen-

ten moeten elkaar beoordelen 

binnen hun projectgroep. 

Bijvoorbeeld op luistervermo-

gen, mate van zelfstandigheid 

binnen de groep en algemene 

inzet. Heel nuttig, maar de 

complexe Excel-schema’s die 

ik gebruik om de scores bij te 

houden zijn arbeidsintensief. 

Kan dit niet handiger?’

 
ONS ADVIES
Voor Marc zijn we op zoek ge-

gaan naar een geschikte tool.  

Op basis van een inventarisatie 

van alle wensen en eisen kwa-

men we bij onze eigen DLWO bronnen aanleveren. Geef de 

groepen punten voor de diver-

se onderdelen, afhankelijk van 

hun inzet.

 
HET RESULTAAT
Een enthousiaste groep studen-

ten, een enthousiaste docent, 

en een rijk gevuld E-book. 

 
TIJDSINVESTERING
Een weekend.  

 

Werk jij ook al met game-  

elementen in jouw colleges, of 

laat jij ook je studenten hun 

eigen boek schrijven? Laat het 

ons weten!

terecht. Voor Marc ontwikkelen 

we speciale formulieren met 

alle benodigde vakkenvelden 

voor op de DLWO. Marc hoeft 

straks alleen maar aan te geven 

dat er een peer assessment 

verstuurd moet worden. DLWO 

kan een formulier genereren 

en zonodig anonimiseren en 

naar de docent en/of  student 

doorsturen.

Wil je als docent ook peer 

assessments invoeren of werk 

jij net als Marc allang met eigen 

documenten? Laat het weten, 

dan nemen we ook jouw eisen 

en wensen mee in de ontwik-

keling.

PRAKTIJKCASES
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NIEUWE OPLEIDINGEN

BUILT ENVIRONMENT 
EN ENGINEERING
In 2014 is HvA Techniek gestart met de vormgeving van twee 

nieuwe bacheloropleidingen. Bouwkunde, Bouwtechnische 

Bedrijfskunde en Civiele Techniek gaan samen verder als 

(leerroute van) de opleiding Built Environment. Engineering, 

Design and Innovation, Elektrotechniek, Product Design en 

Technische Bedrijfskunde gaan samen verder als (leerroute 

van) de opleiding Engineering. 

Amsterdam is momenteel wereldwijd koploper op het gebied van elektrisch rijden en laaddata-analyse. HvA Techniek voert 

laaddata-analyse al uit vanaf het moment dat de eerste laadpaal in 2012 de grond inging. Onlangs werden de eerste opvallen-

de uitkomsten over de afgelopen jaren gepresenteerd. 

OPLAADDATA AMSTERDAM 
ALS EERSTE TER WERELD GEANALYSEERD

In 2018 moet het netwerk zijn 

uitgebreid van 1100 naar 4000 

oplaadpunten met zo’n 2000 

laadpalen in de stad. Maar hoe 

rol je een effi ciënt netwerk uit? 

Waar moeten ze komen; en 

moeten dat bijvoorbeeld ge-

wone of snellaadpalen zijn? De 

uitkomsten van dit onderzoek 

zijn belangrijk omdat ze inzicht 

geven in het gebruik van de 

laadpalen.

DE UITKOMSTEN: 
MEESTE UNIEKE 
GEBRUIKERS IN 
MUSEUMKWARTIER
In het Museumkwartier vind je 

de meeste unieke bezoekers per 

laadpaal, waarschijnlijk omdat 

mensen van buiten de stad een 

bezoek brengen aan musea of 

het Concertgebouw. In de P.C. 

Hooftstraat en het centrum vind 

je de meeste oplaadsessies per 

laadpaal. Aan de grachtengordel 

zijn de laadpalen gemiddeld 

het meest bezet. Vermoedelijk 

omdat er in deze hogere inko-

menswijken meer EV-rijders zijn 

(meer elektrische lease-auto’s). 

De meeste ‘kilometers’ (kWh’s) 

werden in 2014 geladen in het 

centrum. Op de tweede plek 

staat Nieuw-West. Daar woont 

een groot deel van de taxichauf-

feurs die sinds eind 2014 de 

elektrische Schiphol-Tesla taxi’s 

rijden. 

EEN EFFICIËNT 
ELEKTRISCH NETWERK 
INCLUSIEF VOOR-
SPELMODEL
De HvA verzamelt data over o.a. 

laadtijd (aan- en afkoppelen), 

het geleverde laadvermogen 

(kWh’s) en de RFID-codes van 

gebruikte laadpassen. De ruwe 

data wordt verwerkt tot inzichte-

lijke rapportages. De periodieke 

updates laten gemeentelijke 

beleidsmedewerkers tot op 

straatniveau zien wanneer, hoe 

vaak en op welke manier een 

laadpaal wordt gebruikt. Daar-

naast ontwikkelen onderzoekers 

ook een voorspelmodel om si-

mulaties mee uit te voeren. HvA 

Techniek beschikt inmiddels ook 

over de laaddata van Utrecht, 

Den Haag en Rotterdam waar-

mee techniekstudenten aan de 

slag gaan. Studenten Enginee-

ring onderzoeken bijvoorbeeld 

hoe het proces van aanvraag tot 

plaatsing geoptimaliseerd kan 

worden. 

Om elke student een bredere kijk 

te bieden op de verschillende 

vakgebieden krijgt deze in de 

basisfase van deze nieuwe 

opleidingen vakken die voor alle 

professionals binnen de vakge-

bieden van belang zijn. Deze 

basisvakken worden aangevuld 

met studieonderdelen van de 

richting (leerroute) die de stu-

dent kiest.

Bij zowel Built Environment als 

Engineering melden toekomstige 

studenten zich in Studielink aan 

voor een van de leerroutes.

NIEUW ONDERZOEKSPROGRAMMA 
URBAN TECHNOLOGY
Vanaf 1 januari 2015 zijn de onderzoeksprogramma’s Logistiek, CleanTech en De Stad verder gegaan 

als Urban Technology. Urban Technology is één van de vier speerpunten van de HvA. Met Urban Tech-

nology richten we ons op de uitdagingen van de toekomstige stad. Zoals: hoe blijf je als stad toegan-

kelijk als de ruimte steeds schaarser wordt? Hoe ontwerp en transformeer je de stad om hem leefbaar 

te houden? Hoe bedenk je slimme oplossingen en systemen om uitdagingen als klimaatverandering en 

afnemende beschikbaarheid van fossiele energie, grondstoffen en water het hoofd te bieden? En hoe 

ontwerp je duurzame producten van reststromen in de stad?  

Binnen Urban Technology werken lectoren, hoofddocenten, docent-onderzoekers, promovendi, alumni 

en studenten aan concrete projecten. Het programma is gericht op onderzoek, maar is ook gekoppeld 

aan het onderwijs.

NIEUWSFEITEN URBAN 
TECHNOLOGY
Heb jij een innovatief concept 

verzonnen, een gaaf event op 

de planning staan of ken 

jij een leuk nieuwsfeitje dat 

bijdraagt aan een duurzame, 

verbonden en/of leefbare stad? 

Laat het weten! Student-

assistent Antonio Alvarez 

verzamelt nieuws voor het 

onderzoeksprogramma Urban 

Technology. 

Neem contact op met Antonio 

via j.a.alvarez.maio@hva.nl.

IV



 INTERACTIEVE LICHTBOL  

GEEFT STEMMING STAD WEER 

STUDENT BUILT ENVIRONMENT WINT ENCI STUDIEPRIJS 

Een interactieve bol die met gekleurd licht de mood van de stadsbewoners weer-

geeft. Het klinkt vreemd, maar in Amsterdam kon je tijdens het Amsterdam Light 

Festival, een jaarlijks lichtfestival met ruim 500.000 bezoekers, zien hoe Amsterdam-

mers zich op dat moment voelden. Daar zit natuurlijk techniek achter. 

Tom Godthelp won de ENCI Studieprijs 2014, een prijs 

voor een afstudeerproject waarin het materiaal beton 

een prominente rol speelt. En een project dat blijk geeft 

van goed inzicht, diepgang en originaliteit.

Studenten Built Environment, 

Engineering en commerciële 

Economie maakten het stalen 

Veel vooroorlogse panden, zijn 

nu aan het verzakken. Deze 

panden zijn op houten palen 

gebouwd, die in de loop van de 

jaren aangetast raken. Vaak gaat 

het om monumentale panden 

waarvoor sloop geen optie is. Zo 

ook het pand op de Amsterdam-

se Leidsegracht dat Tom voor 

zijn afstudeeropdracht heeft 

Amsterdam Light Festival.

TWEETERDETWEET
Een externe server analyseerde 

alle tweets waaraan de 

geolocatie Amsterdam was 

toegevoegd en alle tweets die 

#Amsterdam hadden. De server 

gaf de ‘mood’ van Amsterdam 

geraamte van drie bij drie meter, 

met duizenden ledlampjes erop. 

Drie Informaticastudenten werk-

ten het interactieve gedeelte van 

het kunstwerk uit. Ze werkten 

samen met onderzoekers en het 

vervolgens weer in een getal. 

Een minicomputer (de Raspberry 

PI) haalde via een mobiele 

internetverbinding dit getal 

op van de server en zocht uit 

welk kleurenfilmpje bij dit getal 

hoorde, en stuurde dit naar de 

afzonderlijke ledstrips. De bol 

lichtte daarna op in de kleur die 

pastte bij de mood.’

Dus twitterden veel mensen 

#happy of #smile, dan lichtte de 

bol op in vrolijke kleuren. De bol 

was de hele dag in beweging. 

Hoe meer berichten, hoe hef- 

tiger de lichteffecten. Data kan 

dus mooie dingen opleveren.

bestudeerd. De fundering van 

dit pand moest hersteld worden.

 

Tom kwam met een originele 

oplossing: staalvezels. ‘In beton-

wapening zit veel handwerk,’ 

vertelt Tom. ‘Losse wapening-

staven moeten met de hand aan 

elkaar worden gevlochten en 

dat is kostbaar. Ik ging op zoek 

naar een alternatief dat kosten-

besparend is, maar ook voldoet 

aan de eisen die de overheid aan 

funderingen stelt.’ Tom reken-

de meerdere scenario’s uit en 

kwam op een oplossing waarbij 

zowel losse wapeningstaven als 

staalvezels worden gebruikt. De 

jury vond het idee origineel en 

prees de aanpak van Tom en zijn 

uitstekende onderbouwing. Voor 

zijn afstudeerproject kreeg Tom 

een 9.

 

Tom: ‘Mijn staalvezeloplossing is 

nu nog niet goedkoper dan de 

gebruikelijke variant, maar de 

verwachting is dat dit wel gaat 

gebeuren. Ik heb ook meteen 

een omgevingsvergunning van 

stadsdeel Amsterdam Centrum 

geregeld tijdens mijn afstuderen. 

Want de overheid stelt strenge 

eisen aan draagconstructies, 

je moet wel kunnen aantonen 

dat deze solide zijn. Voordat 

je mag gaan bouwen met dit 

nieuwe materiaal moet je dus 

die vergunning hebben. Sinds 

kort is er ook een fabriek in 

Amsterdam die deze betonsoort 

maakt. Amsterdam Centrum is 

dus startklaar om straks met dit 

staalvezelbeton te werken’.

HVATECHNIEK NIEUWS Nr. 1 // Maart 2015 -  5



ONDERNEMENDE TECHNIEKSTUDENTEN: 

BRON VAN INNOVATIE
Hoe vinden we voor mensen met een halve schoenmaat meteen de best passende schoen? Kunnen we kof-

fiedik gebruiken als grondstof voor nieuwe producten? Hoe kunnen we wateroverlast in huizen en gebouwen 

voorkomen bij extreme neerslag? Het zijn slechts een aantal problemen waarvoor techniekstudenten binnen 

hun eigen opgestarte onderneming een oplossing hebben bedacht. Bij HvA Techniek kunnen studenten leren 

over ondernemen en afstuderen op hun eigen onderneming. Eenmaal afgestudeerd behoort ook een fysieke 

plek tot de mogelijkheden waar de Start-ups hun onderneming verder vorm kunnen geven en laten groeien. 

EYECATCHER:  
SKATEBOARD  
VAN PLASTIC AFVAL
Een skateboard in allerlei kleurtjes, gemaakt van 

plastic afval. Student Daan Langeveld ontwikkel-

de het skateboard met zijn medestudenten voor 

opdrachtgever The Plastic Whale, een stichting 

DE INNOVATIELABMARKT:  

moment nog in een grote doos. De studenten 

maakten een mechanisme dat de repen achter 

elkaar stapelt en ze schuiven automatisch. ‘Het 

moest compleet mechanisch zijn, dus niet met 

motoren of op stroom’. De uitdaging is gelukt, 

demonstreren de studenten, terwijl de repen 

voorbij het publiek schuiven.

SUPERZUINIGE MOTOR
Robin Walter en Robin Oberts ontwikkelden 

iets dat op een roulette lijkt. Deze draaiende 

schijf is een Halbach-motor, leggen zij uit, een 

motor met een extreem hoog rendement. Robin 

licht toe hoe het werkt: ‘99% van de stroom 

van deze motor wordt omgezet in energie. 

Normaal zit een magneet in het midden en daar 

een spoel omheen; hier zit de spoel juist in het 

midden.’ Het is de bedoeling dat deze motor de 

nieuwste toevoeging wordt aan de HvA-water-

stofauto, zodat die straks opnieuw een zuinig-

heidsrecord rijdt in de Shell Eco Marathon.

STUDENTEN PRESENTEREN  
HUN UITVINDINGEN
Tijdens de jaarlijks terugkerende Innovatielabmarkt presenteren tweedejaars studenten Engineering de 

uitvindingen die zij ontwikkelden voor opdrachtgevers: kleine én grote bedrijven.

die bergen plastic afval uit de grachten vist. 

Ze wilden iets laten maken van alle petfles-

sen en doppen die ze hadden verzameld. De 

studenten maakten een mal voor de doppen, 

en stookten de plasticoven in de Leeuwenburg 

tot hoge temperaturen. Zij lieten het plastic 

onder druk afkoelen, zodat een hard skate-

board ontstond. De studenten maakten ook 

een doorzichtig skateboard van de petflessen 

zelf. ‘Lastig materiaal, want dat implodeert 

gemakkelijk.’  

CHOCOLADE- 
REPENMACHINE
Studenten Thomas Kuipers en Wouter 

van Oosten zijn verantwoordelijk voor een 

uitvinding die rechtstreeks uit Willy Wonka’s 

Chocoladefabriek lijkt te komen: een chocola-

derepenmachine. Zij kregen van Chocolatema-

kers de opdracht om iets te bedenken om de 

repen netjes te ordenen, die belanden op dit 

Engineeringstudent Daan Veeloo 

is een van die ondernemende 

techniekstudenten. Hij zag een 

gat in de markt: een 3D-scan 

bepaalt je exacte schoenmaat 

en matcht die aan de schoen 

van de webshop. Hij zag het 

licht toen hij met een vriend 

met maat 38/39 een dag langs 

winkels sjokte om een passende 

schoen te vinden. De vriend 

moest uiteindelijk via internet 

meerdere paren laten aanrukken. 

Ter plekke werd het plan voor 

Daans start-up SizeLogin ge-

boren. Met een 3D-scanner 

bepaal je in de winkel je exacte 

maten. Tegelijkertijd meten ook 

webshops de schoenen op in 

3D, zodat klanten online kunnen 

zien of de schoen past.

3D-SCAN BEPAALT EXACTE 
SCHOENMAAT
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ZELF ACTIVERENDE DEURSTRIP
Chloe Collette, Marvin van Diemen en Wout Wijker (Engineering) hebben met hun bedrijf Nowa een 

oplossing bedacht om wateroverlast door extreme neerslag tegen te gaan. Ze bedachten een strip die je 

onder of naast de deur kunt bevestigen. De strip activeert (zonder hulp van de mens) bij overstromingen 

en blokkeert de kieren van de deuropening. Er is onderzoek gedaan naar verschillende materialen en 

mogelijke concurrenten. Nowa zit in de testfase en werkt op dit moment aan productverbetering.

PRODUCTEN VAN KOFFIEDIK
Auke Holtrop en Marjet de Jong (Engineering) en Marit de Groot en Stéphanie Palmboom (Built Environ-

ment) begonnen het bedrijfje Coffee Based, dat koffiedik als grondstof inzet om nieuwe producten van 

te maken. Nergens ter wereld wordt zoveel koffie gedronken als in Nederland. Gemiddeld drinkt de 

Nederlander 2,4 koppen koffie per dag. Alleen al in Amsterdam ontstaat er elke dag 10.000 kilogram 

aan koffiedik. Koffiedik bevat stikstof, magnesium, fosfor, kalium en koper en heeft daarnaast een lichte 

zuurgraad. Al deze aspecten hebben een positief effect op plantengroei. Daarom is koffiedik bijvoor-

beeld geschikt om direct in de tuingrond of compostbak te worden verwerkt. Maar er kan veel meer mee. 

Bij Coffee Based maken ze er o.a. dienbladen, plantenpotten en lampen van. 
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GAT IN DE MARKT
Zowel consumenten als web-

shops zijn gebaat bij het in 3D 

opmeten van voet- en schoen-

maten. Nu wordt namelijk 50% 

van de online bestelde kleding 

en schoenen teruggestuurd, in 

25% van de gevallen omdat de 

maat niet goed is. Schoenmaten 

verschillen ook nog eens per 

fabrikant en type schoen. 

Daan heeft studenten Commer-

ciële Economie een marktonder-

zoek laten uitvoeren en daaruit 

blijkt dat mensen er graag voor 

gaan zitten om hun exacte voet-

maat te weten te komen; zowel 

breedte, lengte als hoogte van 

de wreef. Ook webwinkels heb-

ben enthousiast gereageerd; er is 

dus veel animo voor het plan.

PROTOTYPE IN 
WEBSHOPS
Daan werkt op dit moment het 

plan voor zijn onderneming  

SizeLogin verder uit met 

student-collega Martijn Nauta. 

Ze houden de meest geschikte 

3D-methode voor een voe-

tenscan nog even geheim. In 

februari is Daan gestart met zijn 

afstudeeropdracht: zelf proto- 

types van de scanners bouwen 

en die vervolgens bij webshops 

en in winkels neerzetten. Ook 

laat hij software ontwikkelen, die 

er voor zorgt dat de consument 

het juiste maatadvies krijgt. 

De software matcht de voeten 

met de schoenen die online 

staan. Daan en Martijn hebben 

al gesprekken gevoerd met 

verschillende webshops, die het 

prototype graag willen testen.

STUDENTEN ZETTEN 
DRONE IN OM NEUS- 
HOORN TE REDDEN
Studenten van de HvA, UvA, VU en TU Delft ontwikkelen 

samen een drone die ingezet kan worden om stropers en 

neushoorns te spotten in het Krugerpark in Zuid-Afrika. 

Eind vorig jaar testten de studenten van het zogenoemde 

Dutch UAS team het systeem voor beeldherkenning in 

Safaripark Beekse Bergen. Wat later dat jaar zijn ze zelfs 

afgereisd naar Zuid-Afrika om ook daar tests te doen.

HvA-studenten Engineering Aran Dokoupil en Elmar van Rijnswou 

deden mee met een wedstrijd tegen neushoornstroperij van 

de Wildlife Conservation UAV Challenge. Student Aran legt uit: 

‘60% van de neushoornpopulatie bevindt zich in het Krugerpark 

in Zuid-Afrika. Helaas worden er de laatste jaren veel neushoorns 

gedood om hun hoorn, die veel geld waard is. Ons systeem helpt 

de parkwachter om de neushoorns te beschermen. Ons idee 

is om verschillende drones boven het Krugerpark rond te laten 

vliegen die met een normale en warmtecamera de grond filmen. 

Een computer analyseert de beelden, en herkent automatisch 

stropers en neushoorns. Het systeem waarschuwt vervolgens de 

meest dichtstbijzijnde parkwachters.’ Het Kruger National Park is 

zo groot als de helft van Nederland, en stropers zijn moeilijk op 

te sporen. Drones hebben een enorm bereik, en kunnen zo de 

parkwachters helpen. 

STUDENTEN MAKEN 
HEBBEDINGEN VAN 
SLOOPHOUT
Vijf studenten Engineering schuurden en freesden eind 

2014 sloophout tot design-items voor het goede doel.

Op het Museumplein brachten de studenten de producten 

vervolgens aan de man. De opbrengsten zijn gegaan naar Just 

Diggit, een organisatie die strijd voert tegen woestijnvorming 

en klimaatverandering door geulen te graven tegen droogte. 

Het groepje van student Martin Balk volgde de minor Startup 

Your Business in Technology. Zij kregen de opdracht om binnen 

één week nieuwe producten te maken uit afval of restmateriaal 

en deze vervolgens te verkopen. Martin en zijn medestudenten 

wisten een partij afvalhout bij een houthandel te redden van de 

verbrandingsoven. De studenten schuurden en freesden dit ver-

volgens in HvA-gebouw de Leeuwenburg en iFabrica tot houten 

hebbedingen: iPhone- en visitekaartjeshouders en onderzetters, 

die in een interieurwinkel niet zouden misstaan.

ROLSTOEL EN BAKFIETS  
GECOMBINEERD: 
MEET THE 
INDEPENDENT
Binnenkort scheuren rolstoelgebruikers met 30 kilometer 

per uur door de stad, met hun boodschappen veilig bij 

zich. Studenten Engineering Justin de Jong en Kasper de 

Korte ontwikkelden een kruising tussen een snel elek-

trisch voertuig voor gehandicapten en een bakfiets, in 

opdracht van Van Beyma BV.

Van Beyma gaf de volgende 

opdracht: ontwerp een elek-

trisch voertuig dat je aan een 

handrolstoel kunt koppelen. Het 

elektrische stuk kun je voor je 

deur stallen, en vervolgens kun 

je gemakkelijk een kinderzitje 

meenemen, of je boodschappen. 

Studenten Justin en Kasper zoch-

ten voor het prototype de meest 

geschikte motor. Het elektrische 

gedeelte mocht maximaal €250 

kosten. De motor moest sterk 

genoeg zijn om heuvels aan te 

kunnen, zodat het voertuig niet 

rokend in de berm eindigt. De 

studenten kwamen uit bij een 

Mxus-motor, van een fabri-

kant voor e-bikes, die zowel 

goedkoop als sterk is. Met dit 

prototype van de Independent 

kun je 30 km per uur rijden. 

Daar moet nog een begrenzing 

op komen voor onder de 16 jaar, 

zodat minderjarigen er niet mee 

gaan stunten.
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NIEUWE WERKPLEK GEZOCHT 

GVB-TRAMS MAKEN PLAATS 
VOOR ZONNEBOOT

ENTREE VAN HVA-LOCATIE DE LEEUWENBURG

Brandstof: waterstof
Race: Shell Eco marathon, Rotterdam, 21 t/m 24 mei 2015

Brandstof: zon
Race: Solar 1 Race, Monaco, 9 – 11 juli 2015

Brandstof: wind
Race : Racing Aeolus, Den Helder, 20-22 augustus 2015

Brandstof: elektriciteit
Race: Shell Eco marathon, Rotterdam 21 t/m 24 mei 2015

De studenten zochten al 

een tijdje druk naar een 

nieuwe werkplek voor de 

zonneboot. Nou ja, boot; 

aan de 2.500 kilo zware 

mal van 9 meter lang 

moest nog fl ink gewerkt 

worden. En ondertussen 

nam hij maar liefst drie 

parkeerplaatsen onder het 

HvA-gebouw in beslag.

TRAMREMISE LEK-
STRAAT
Projectbegeleider Laurens van 

Mulukom: ‘We hadden een 

optie in Rotterdam, maar de 

reisafstand is verre van ideaal. 

De studenten werken buiten het 

der de aandacht te brengen bij 

techniekstudenten.

RACEN MET ZUINIGE 
VOER- EN 
VAARTUIGEN
Jaarlijks bouwen tweede-

jaars-studenten Engineering 

aan een viertal zuinige voer- en 

vaartuigen binnen het project 

‘CleanMobility’. Tijdens het 

studiejaar ontwikkelen ze de 

voer- en vaartuigen verder die 

hun voorgangers hen hebben 

nagelaten. Hiermee doen ze 

mee aan internationale studen-

tencompetities die in het teken 

staan van energiebesparing. 

Zoals deze zonneboot. De zon-

nebootrace in Monaco bestaat 

uit een slalomwedstrijd, een 

twee-tegen-twee sprintrace en 

een snelheidsrace. 

H2A (WATERSTOFAUTO) SOLAR BOAT (ZONNEBOOT)SPIRIT OF AMSTERDAM (TEGENWINDAUTO) EVA (ELECTRIC VEHICLE AMSTERDAM)

reguliere onderwijs om aan deze 

boot. Vanuit het HvA-gebouw 

kijk ik uit op deze remise en dat 

bracht me op een idee. Op zo’n 

5 minuten loopafstand is dit dé 

perfecte plek voor de werk-

plaats.’ 

GVB (GEMEENTELIJK 
VERVOERSBEDRIJF 
AMSTERDAM)
Het GVB wilde de studen-

ten graag helpen. Ze zijn als 

Amsterdams bedrijf zelf ook 

bezig met duurzame mobiliteit 

en hebben o.a. twee brand-

stofcelbussen in Amsterdam 

rijden. Daarnaast biedt het GVB 

ook een interessante werkplek 

voor hooggeschoold technisch 

personeel. Deze samenwerking 

was een mooie gelegenheid om 

stages en korte projecten on-

Je kunt er niet omheen: de nieuwe muur bij de entree van HvA-locatie de Leeuwenburg. 

Groen is gezond, want planten zorgen letterlijk voor een gezondere luchtkwaliteit door hun 

fi lterende werking. 

De plantjes op deze muur worden bedruppeld met behulp van een pomp die – vanuit een 

waterbak – om de zoveel tijd water door de verschillende leidingen pompt. Het water zakt 

vervolgens naar beneden en de plantjes nemen het water op dat ze nodig hebben. 

Dit proces herhaalt zich meerdere keren per dag.

Meer informatie? Mail communicatiedt@hva.nl8


