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Altijd in 
beweging
Ik praat hier op Marineterrein Amsterdam met uiteenlopende mensen zoals een schoolverlater, 
iemand die een betaalbare woning zoekt of een militair met stressklachten. Ieder van hen met 
een eigen verhaal en levensloop. Wat hen bindt is de soms moeizame manier waarop ze omgaan 
met de snelle veranderingen die onze samenleving doormaakt: sociaal, economisch en techno-
logisch. De cijfers laten het ook zien: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tellen 
steden als Utrecht en Amsterdam in 2035 20 procent meer inwoners dan in 2018. Datzelfde CBS 
ziet nu dat 2018 het jaar was waarin het levensgeluk onder laagopgeleiden ineens relatief sterk 
daalde ten opzichte van de jaren ervoor.  

Anno 2019 is Marineterrein Amsterdam voor de één een oase van rust en lekker zwemmen in de 
hete zomers. Voor de ander een testzone voor innovatieve, duurzame of inclusieve experimen-
ten. Zoals sinds kort voor een community die graag de buitenruimte gebruikt om allerlei tests te 
doen om oplossingen te vinden voor grootstedelijke vraagstukken rond water, verkeer, gezond-
heid en wonen. Een veelzijdig gebied. De cijfers laten het ook zien: een unieke plek waar vier-
honderd mensen elke dag naar hun werk gaan. Wat hen bindt is dat ze graag de problemen van 
de stad oplossen. En waar we naast buurtbewoners wekelijks zo’n duizend cursisten, studenten, 
onderzoekers en ander zakelijk bezoek trekken. Altijd in beweging dus. 

Wat dit jaar hopelijk brengt? Bureau Marineterrein Amsterdam heeft het terrein opengesteld als 
‘living Lab’, als testplaats voor bijvoorbeeld een zelfrijdend busje en de zelfvarende Roboat, voor 
slimme kades, voor testen met wonen op het heliveld. In deze, alweer derde, editie van Marine-
terrein Magazine geven we u graag een kijkje in een aantal recente ontwikkelingen op het terrein. 
Met opnieuw doeners en denkers in de hoofdrol. Ik hoop van harte dat u bij het lezen inspiratie 
opdoet voor uw eigen experiment. 

Mag ik u uitnodigen om zelf aan het testen te slaan? 

Liesbeth Jansen, 
directeur Bureau Marineterrein Amsterdam
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Van plastic 
printen tot 
VR-beleving

In de MakerSpace staat het 
experiment centraal 

Pas kwam een Defensiemedewerker – 
waarvan verschillende afdelingen nog 
op Marineterrein Amsterdam huizen –               
even buurten bij de MakerSpace, vertelt 
Peter Schuitemaker (32). Hij is de 
beheerder van de gloednieuwe ruimte 
op het terrein, waar studenten van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten aan de slag kunnen. Hij weet 
alles van de apparatuur in de ruimte: 
de lasersnijder, de 3D-printers, de 
CNC-freesmachines en de VR-studio. 

Dat was precies waar de Defensiemedewerker voor kwam. 
‘Bij Defensie werken ze ook met de nieuwste snufjes als het 
bijvoorbeeld gaat om 3D-printen en VR. Hij wilde eens zien wat 
wij hier in huis hebben.’  Zowel studenten van het Conserva-
torium, als van dans- en theateropleidingen, de Filmacademie 
én de Academie van Bouwkunst kunnen sinds een aantal 
maanden in de grote loods terecht. Het experiment staat hier 
centraal. Er is letterlijk ruimte om uit te proberen, te testen en 
uit te vinden. Roos Rodenburg (30) is tweedejaarsstudent aan 
de Academie van Bouwkunst. Rodenburg: ‘Op de academie is 
er niet genoeg ruimte om rommel te maken, laat staan voor de 
grote machines die je hier hebt staan.’

Meer voor elkaar    Schuitemaker bespreekt met 
Rodenburg de aanpak van het maken van een nieuwe 
maquette voor een gebouw. Rodenburg: ‘Tot voor kort sneed 

ik mijn maquettes uit met de hand. Met een stanleymes zat 
ik urenlang te hannessen om door het dikke karton heen te 
komen. Ik kan je vertellen: daar krijg je spierpijn van in je 
duim.’ Schuitemaker knikt lachend, terwijl hij zijn hand op de 
lasersnijder legt. ‘Met de komst van dit soort apparaten gaat 
het ambacht voor een belangrijk deel naar de computer toe.’ 
Dat betekent voor Rodenburg dat haar maquettes strakker 
zullen worden. Rodenburg: ‘Als student wil je heel veel, maar 
word je beperkt door de tijd die er is. Met dit soort tools krijg 
je meer voor elkaar in minder tijd.’

Nieuwe manier van denken    Volgens Schuitemaker is 
efficiency niet de enige winst. ‘Met de machines die hier staan 
kun je zoveel mooie details toevoegen. Het vraagt om een 
nieuwe manier van denken. Het is interessant om dit samen 
met de studenten te onderzoeken. Want als ze doorhebben 
wat er allemaal mogelijk is, zal het uiteindelijke product 
verrassender, efficiënter én duurzamer zijn.’ Rodenburg 
vult aan: ‘Ik heb de tekening, maar Peter is degene die 
alles weet van de machine en hij heeft de software. Het is 
daardoor echt een samenwerking tussen ons.’ Schuitemaker 
heeft ondertussen de lasermachine aangezet. Rodenburg: 
‘We bespreken bijvoorbeeld hoe diep er in het hout van de 
maquette gegraveerd wordt. Ook geeft hij handige tips over 
welk materiaal ik het beste kan gebruiken, in dit geval is dat 
populierenhout.’

‘De hele academie is in feite 
een waardevolle mislukking’

Leren van mislukkingen    Het hoeft allemaal zeker 
niet in een keer goed te gaan, benadrukt Schuitemaker. Hij 
pakt een voorbeeld: een 3D-geprinte hand, opgebouwd uit 
kleine rasters. Schuitemaker wijst op de schoonheidsfoutjes: 
de verbindingen tussen de vlakken zien er niet zo glad en 
mooi uit. Ook dit soort dingen print hij uit voor de studenten. 
‘Zo kunnen ze zien wat precies de tekortkomingen van een 
specifieke 3D-printer zijn.’ Waardevolle mislukkingen zijn het. 
Rodenburg lacht: ‘De hele academie is in feite een waardevolle 
mislukking.’ Opdrachten mogen anders lopen dan het plan 
was. Daar leer je weer van. Vorig jaar werkte Rodenburg 
bijvoorbeeld aan een maquette van een villa. Daar wilde ze 
een doorsnee in maken, zodat je goed naar binnen kon kijken. 
Het bleek alles bij elkaar veel te veel werk. ‘Wat had ik toen 
trouwens graag een lasersnijder tot mijn beschikking gehad!

            tekst: Roos Menkhorst, Marieke Berkers
            beeld: Daniël Maarleveld
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Drumstel     Aan tafel met een kop thee praten 
Schuitemaker en Rodenburg door over de nieuwste ontwik-
kelingen. Het bijzondere aan de MakerSpace is dat studenten 
van verschillende disciplines hier kunnen samenwerken. Zo 
werkt op dit moment een student van het Conservatorium in 
de VR-studio samen met dans- en filmacademiestudenten, 
vertelt Schuitemaker. In de ruimte staat een enorm drumstel. 
‘Ze willen de bewegingen van de dansers filmen en die 
koppelen aan de muziek. Zo kunnen mensen een melodie 
maken door te bewegen.’ De mogelijkheden zijn eindeloos 
en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Schuitemaker: ‘Je kan 
bijvoorbeeld ook al printen met aluminium of je print een heel 
gerecht uit.’ Rodenburg vult aan: ‘Of zelfs beton. Dat is echt 
revolutionair! Zo kun je straks hele gebouwen printen zonder 
afvalmateriaal.’ 

mari.nu/space  

Het belang 
van kunnen, 
durven en 
mogen falen

Leren coderen zonder 
docenten

Studenten moeten de ruimte krijgen om 
te falen. Dat vindt David Giron, directeur 
van de Amsterdamse coding school 
Codam op Marineterrein Amsterdam. 
Codamstudent Jorn Brinksma begon 
zonder enige vooropleiding aan de 
school. Hij is er niet weg te slaan.

Een ding wil Giron graag benadrukken: ‘Het is niet aan mij 
of aan andere medewerkers om onze studenten te vertellen 
wat ze precies moeten leren. We zijn geen doorgeefluik van 
kennis.’ De 240 studenten kunnen dag en nacht in het school-
gebouw terecht. Een kwart van hen heeft geen middelbare-
schooldiploma op zak en de studenten betalen geen college-
geld. Het klinkt allemaal behoorlijk onconventioneel. Zeker als 
je hoort dat er ook geen docenten zijn.

Onconventioneel    Jorn Brinksma (20) knikt als Giron 
vertelt over de leermethode. Ruim een jaar is hij student bij 
Codam. In die tijd heeft hij nooit hulp gekregen van iemand 
van de staf bij het oplossen van een technisch probleem.
In het begin was het wel even wennen, zegt Brinksma. ‘De 
medewerkers hebben de oplossing, dus waarom zouden ze 
die mij niet vertellen? Die houding is zo’n vanzelfsprekend 
onderdeel geworden van je mentaliteit’, gaat hij verder. ‘Maar 
na een paar weken Codam weet je: “Ik kan het wel vragen, ze 
vertellen het alleen niet.” Je gaat daarom op zoek naar andere 
manieren om technische problemen te lossen.’ Je vraagt het 
je medestudenten, doet research online of je neemt een korte 
pauze en gaat even naar buiten. Brinksma: ‘Het curriculum is 
zo ontworpen dat elke volgende opdracht te moeilijk is om in 
één keer te begrijpen.’ Maar, weet hij: ‘Als je bent toegelaten 
op Codam, ben je er in principe wel toe in staat.’ Doorzetten 
dus, daar draait het om.

Kritische geest    Uit de mond van de directeur 
klinken instemmende geluiden. Na het voltooien van zijn 
master computer science werkte de Fransman eerst vijf 
jaar als docent. Het viel hem op dat in zijn rol van docent 
zijn studenten zijn uitspraken zonder twijfel als ‘waar’ 
bestempelden. Giron: ‘Ze slikten het allemaal voor zoete koek. 
Ik voelde mij er ongemakkelijk bij. De student zou continu een 
kritische geest moeten hebben. Die houding werd nauwelijks 
gestimuleerd.’

Geen lokalen    Wie rondloopt in het Codamgebouw ziet 
dat ze het hier anders willen aanpakken: studenten komen 
en gaan wanneer ze willen. Er zijn geen traditionele lokalen. 
In plaats daarvan is er een auditorium, een ruimte waar je 
muziek kunt maken, of kunt mediteren. Er zijn zitzakken en er 
is een heuse ‘legohoek’. Het hart van het gebouw bestaat uit 
twee ruimtes waar honderden computerschermen staan. Hier 
schrijven de studenten codes.

Doorzettingsvermogen    Brinksma is overdag én           
’s avonds in het gebouw te vinden. Soms wel twaalf uur per 
dag, zegt hij met een verlegen lach. Dat was een aantal jaar 
geleden toen hij nog op de middelbare school zat wel anders. 
Hij ging met veel tegenzin, tot hij na de vierde klas helemaal 
afhaakte. Hij – en zijn moeder – zaten met de handen in het 
haar. Tot hij over Codam hoorde. Brinksma deed een online 
game en werd uitgenodigd voor de selectiemaand. Brinksma: 
‘Ik was in die maand verbaasd dat ik in staat was om, totaal 
vrijwillig, met zoveel doorzettingsvermogen aan iets te 
werken.’
 

Eigen tempo    Brinksma is na ruim een jaar Codam bijna 
toe aan de eerste stage waarmee hij de ‘inner circle’ van het 
curriculum afsluit. Sommige andere studenten die gelijktijdig 
met hem zijn begonnen, zijn nog niet zover. Giron reageert: 
‘Iedereen volgt zoveel mogelijk zijn eigen tempo.’ Deadlines 
zijn op deze school dan ook in wezen onbelangrijk. Jorn is 
een snelle leerling. Een andere student heeft misschien wel 
een maand langer nodig om een project af te ronden. Terwijl 
deze later een even goede cyberhacker of programmeur kan 
worden.’

‘Iedereen volgt zoveel mogelijk 
zijn eigen tempo’

Opnieuw beginnen    Dat brengt Giron op het, wat hem 
betreft, belangrijkste punt. Het huidige onderwijssysteem 
is veel te veel gericht op successen behalen. En dat terwijl 
op iedere onderwijsconferentie deskundigen het belang van 
kunnen, durven en mogen falen benadrukken. Giron: ‘Mogen 
falen is de basis van iets leren. Maar, laten we eerlijk zijn: op 
dit moment betekent falen in het onderwijs nog steeds vaak 
“slecht nieuws”.’ Op Codam kun je falen en weer opnieuw 
beginnen. Daar krijg je, volgens de directeur, zelfvertrouwen 
van: ‘Get back on that horse: je leert er ook van als iets niet 
werkt.’ 

mari.nu/code  
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Peer-to-peer 
experimenteren
en leren

Kader interview met Ilja Klink

Wat is het belang van experimenteren 
in het onderwijs? Als iemand het weet 
is het Ilja Klink. ‘Ik kom van de oldskool, 
maar heb een newskool mindset’, vertelt 
ze. Ze ziet twee verschillende werelden 
van leren. Bijvoorbeeld leren mét een 
docent voor de klas, versus docentloos 
peer-to-peer leren. Het vinden van een 
verbinding tussen die twee werelden 
heeft haar interesse.

Klink werkte als docent op verschillende middelbare scholen 
en richtte in 2011 het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord 
op, waar ze ook rector was. Vervolgens gaf ze leiding aan het 
opbouwen van een docentenopleiding voor meester-docen-
ten, De Nederlandse School. Daarna wilde Klink zelf weer eens 
de schoolbanken in. ‘Ik mag nog vijfentwintig jaar werken, dan 
is het goed te weten wat jonge mensen interessant vinden.’

Gelijkheid    De programmeeropleiding Codam bood haar 
de gelegenheid een week deel te nemen aan hun programma 
om te leren coderen. ‘Ik kon zo ervaren hoe nieuwe inhoud, 
coderen, op een nieuwe manier werd onderwezen. Codam 
biedt een volledig gratis programma aan voor mensen vanaf 
18 jaar. Dus ook voor mensen van bijvoorbeeld 40 die soms 
zonder vooropleiding, maar op basis van wat ze kunnen, een 
leerplek bij Codam krijgen. Codam laat studenten peer-to-peer 
met elkaar werken, zonder leraar dus. Je helpt elkaar door met 

Special
   spots

Het Marineterrein als testgebied

elkaar aan de slag te gaan. Van die gelijkheid tussen elkaar zag 
ik mensen opbloeien.’ 

Niet te vergelijken    Op de vraag of ze deze manier van 
lesgeven ook interessant vindt voor het reguliere onderwijs 
volgt een diepe zucht. ‘Waarom vraagt iedereen dat toch aan 
mij? Voor alle manieren van leren geldt dat vernieuwen zinvol 
is. Maar je kunt leren aan Codam niet vergelijken met basis- of 
middelbareschoolonderwijs. Voor Codam kies je, naar school 
moet je. Het gaat om twee verschillende dingen.’

Samen uitvogelen    ‘Eigenlijk is Codam niet zo wereld-
schokkend anders dan andere manieren van leren. Je zit er 
samen dingen uit te vogelen. Je gaat er op je bek. Dat gebeurt 
overal als je leert. Wel is het zo dat ik op bijeenkomsten over 
nieuwe manieren van leren zoals bijvoorbeeld blockchain of 
artificial intelligence veel jonge mensen zie. Zij willen blijkbaar 
leren over nieuwe manieren van leren, over algoritmes 
bijvoorbeeld. Dat is leerzaam om te zien.’

Ethiek    ‘Wel stel ik vragen bij de ethische kant van het 
gebruik van algoritmes – een bepaald aantal stappen die 
met een invoer een bepaalde uitvoer geeft. Een algoritme 
leert snel en zorgt ervoor dat de gebruiker altijd krijgt wat hij 
fijn vindt. Denk aan Spotify, die je altijd bedient met ‘jouw’ 
favoriete muziek. Maar zou je je keuzes als mens niet altijd zelf 
in de hand moeten willen houden? Jonge mensen antwoorden 
op die vraag: “Maar dat is toch juist handig?” en “Zo werkt dat 
nou eenmaal.” Daarvan leerde ik dat het van groot belang is 
om ook op middelbare scholen de ethische kant van big tech 
te bespreken.’

mari.nu/leren  

            tekst: JaapJan Berg, Marieke Berkers
            beeld: Sjoerd Ponstein
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Kennis delen bij 
Sensemakers

Samen op zoek naar 
slimme oplossingen

Sensemakers is een club mensen met verschillende achter-
gronden die regelmatig samenkomen om kennis te delen over 
internet of things (IoT)-oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken. De community, gerund door vrijwilligers, straalt 
bovenal enthousiasme en nieuwsgierigheid uit. En iedereen 
kan lid worden. Er wordt telkens in wisselende samenstellin-
gen naar oplossingen gezocht. Dat kan gaan om een vraag 
van bijvoorbeeld de Ombudsman of het Bureau Marineterrein 
Amsterdam (BMA), maar ook om een vraag die voortkomt uit 
de community zelf. Sensemakers bestaat sinds 2011 en komt 
al sinds 2015 samen op het Marineterrein (nu bij Codam) voor 
lezingen en kennisuitwisseling. De community is inmiddels 
uitgegroeid tot maar liefst ruim 6700 leden.

Gezonde 
condities 
voor sporter 
en stad

Op natuurlijke 
wijze koelen

Waarom kunstgrassystemen testen op het Marineterrein, 
waar het prima sporten is op fris, groen natuurgras? Omdat 
juist dit terrein ruimte biedt aan experimenten die de stad 
een stapje gezonder maken, zo luidt het antwoord. Project 
CitySports is er zo een. In Amsterdam sporten dagelijks veel 
mensen op de meer dan honderd kunstgrasvelden die de 
stad telt. Dat biedt veel voordelen, bijvoorbeeld dat deze 
velden vaker bespeelbaar zijn dan kwetsbare natuurgrasvel-
den. Maar kunstgrasvelden hebben ook nadelen. Ze koelen 
slecht af op zonnige dagen. In extreme gevallen kunnen ze 
wel 60 °C warm worden. Dat is maar liefst 50 procent warmer 
dan natuurgras. Daarom ontwierpen de onderzoekers van 
CitySports een nieuw kunstgrassysteem met onder het veld 
waterbergende elementen. Bij hitte verdampt dat opgeslagen 
water en verlaat het kunstgras via gaatjes, waardoor de velden 
en de directe omgeving op natuurlijke wijze koelen. Daarnaast 
wordt regenwater tijdens hevige buien opgeslagen onder het 
veld en hergebruikt in plaats van afgevoerd. Op het Marineter-
rein zijn kleinere testvlakken gemaakt met zowel natuurgras als 
verschillende systemen. Deze zijn alle met sensoren uitgerust. 
Zo is een vergelijkend onderzoek mogelijk van temperaturen 
en mate van verdamping van de verschillende type velden.

mari.nu/koel  

In 2016 verzocht BMA om het zoeken naar een oplossing voor 
het bepalen van de kwaliteit van zwemwater. Dat resulteerde 
in een test die zich kenmerkte door zowel slimme toepassing 
van techniek, een relatief lage prijs en concrete resultaten. 
Sinds dat moment helpt Sensemakers mee met opgaven zoals 
het classificeren van geluid in de stad en onderzoek naar hoe 
planten op de planeet Mars kunnen (over)leven. Het onder-
zoek naar de waterkwaliteit loopt nog steeds. Inmiddels is er 
ook een regenmeter geplaatst op het dak van gebouw 002 
(project Smart Roof 2.0).

mari.nu/sense  
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Boombrix 
laat bomen 
spreken

Gezonde bomen maken 
de stad gezonder

Op het Marineterrein gebeurt meer dan je ziet. Zo plaatsten 
twee onderzoekers, verstopt in de aarde onder een hoge 
boom, een Boombrix-sensor. Die meet de invloed van droogte 
en regen op het wortelstelsel van de boom. Informatie is 
afleesbaar op een computer op afstand. Bijvoorbeeld hoelang 
het na zware regenval duurt voordat het water de wortels 
bereikt. Dat is belangrijke informatie omdat veel bomen in de 
stad kampen met droogte. Maar niet elke boom heeft daar 
evenveel last van. Hoe kan dat? Ligt dat aan de plek waar 
de boom staat, aan de bodemsoort of aan de boomsoort? 
Vragen die allemaal aan bod komen tijdens dit onderzoek. De 
onderzoekers willen met hun tests ook een gesprek met de 
beleidsmakers en bewoners van de stad aanzwengelen over 
de meerwaarde van gezonde bomen in onze steden. Als zij het 
belang ervan inzien – bijvoorbeeld omdat ze met Boombrix 
ervaren dat een boom óók een ‘stem’ heeft – kan dit bijdragen 
aan het creëren van draagvlak voor het gezonder maken van 
de stad. Het experiment op het Marineterrein leverde zoveel 
vertrouwen op bij de gemeente dat nu negen bomen in de 
binnenstad een sensor hebben. Waar precies is geheim, om 
diefstal van de sensoren te voorkomen. 

mari.nu/boom  

Roboat gespot 
rond het 
Marineterrein

Zelfvarende boten verlichten 
verkeersdrukte

Muisstil zoeven ze zonder stuurman of kapitein door de 
wateren rond het Marineterrein: de elektrische Roboats. 
Onderzoekers voorzien inzet van deze zelfvarende platforms 
als stadsvervoerder van vuilnis en bouwmaterialen en -afval, 
en mogelijk ook van personen. De boten helpen het wegver-
keer te verminderen. Een belangrijke opgave nu drukte in 
de stad steeds meer toeneemt. Voor het zover is, zoeken de 
onderzoekers nog naar antwoorden op belangrijke vragen. De 
proefvaarten met een prototype op ware grootte in de rustige 
omgeving van het Marineterrein helpen daarbij. Want nieuwe 
technieken toepassen in de drukke binnenstad kan pas als je 
heel zeker weet dat alles veilig is. Hoe zorg je er bijvoorbeeld 

voor dat een autonome boot zelflerend reageert op botenver-
keer dat zich over de grachten beweegt? Hoe reageert een 
Roboat als hij gedurende een trip steeds zwaarder beladen 
raakt, bijvoorbeeld bij het ophalen van vuilnis? Een bijzonder 
onderdeel is de test waarbij meerdere Roboatunits zich zelfva-
rend koppelen tot een drijvende brug of een tijdelijk podium. 
Met de kennis die de onderzoekers opdoen op het Marineter-
rein perfectioneren ze de Roboat tot een veilig, duurzaam en 
ooit vanzelfsprekend vervoermiddel voor de stad.

mari.nu/roboat  
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De toekomst nadert in sommige gevallen sneller dan tot voor 
kort gedacht. De ontwikkeling van zelfrijdende, elektrisch aan-
gedreven vervoersmiddelen is daar een goed voorbeeld van. 
Ook op en direct naast het Marineterrein is binnen afzienbare 
tijd zulk vervoer te gebruiken. Vlak voor de zomer van 2020 zal 
namelijk, na goedkeuring van de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer (RDW), Olli als pilot gaan rondrijden. Het belooft een 
bijzondere ervaring te worden op het Marineterrein. Een die 
natuurlijk goed aansluit bij andere tests die hier plaatsvinden.
Het elektrische, zelfrijdende busje kan per rit acht passagiers 
vervoeren. Olli legt een route af tussen de bushalte bij de 
hoofdingang van het Marineterrein op de Kattenburgerstraat 
en de tramhalte bij het Bimhuis op de Piet Heinkade.
De pilot duurt drie maanden en heeft tot doel de nieuwe 
techniek en de interactie met andere verkeersdeelnemers 

te testen. Daarnaast wordt een discussie gevoerd over de 
maatschappelijke wenselijkheid en mogelijke effecten van dit 
type zelfrijdende voertuigen in de stad. En vinden passagiers 
de moppen die het voertuig dankzij de ingebouwde artificial 
intelligence kan vertellen ook echt leuk? Afhankelijk van de 
uitkomst van de test gaan vergelijkbare zelfrijdende vervoers-
middelen nadien mogelijk ook elders in de stad rijden.

De pilot met Olli is een samenwerking van gemeente Amster-
dam, Local Motors, Vervoerregio Amsterdam, AMS Institute, 
GVB, provincie Noord-Holland en Bureau Marineterrein 
Amsterdam.

mari.nu/olli  

            tekst: Roos Menkhorst
            beeld: Aisha Zeijpveld

Samen rijden 
zonder chauffeur

Eerste testroute Olli gepland



1918
19

Vervolgens testen we of journalisten, maatschappelijk organi-
saties, burgers en andere potentiële hergebruikers er ook echt 
mee aan de slag kunnen. 

Wat is de meerwaarde voor de maatschappij van de tests 
die jij in jouw vakgebied doet?     Open State heeft als doel 
om bij te dragen aan een zo open mogelijke overheid. Daarbij 
hanteren wij het principe van ‘open tenzij’. Het grondbeginsel 
is dat de overheid van ons allemaal is en dat iedereen dus 
recht heeft op de informatie die zij bezit. Maar we erkennen 
ook dat sommige delen van die informatie gevoelig zijn 
en daarom geheim moeten blijven. Ik wil dan wel dat mijn 
overheid me vertélt dat er delen van een dataset gesloten 
blijven. Om die grens te bepalen moet dit steeds opnieuw per 
onderwerp of overheidslaag afgetast worden. Het raakt ook 
issues over privacy en andere rechten waar we als samenle-
ving voor staan. 

Hoe pakt Open State Foundation testen aan?     De uitkom-
sten van het testen van overheden vormen ons bestaansrecht. 
Die zijn niet altijd positief. Informatie is vaak niet transparant of 
goed beschikbaar voor bijvoorbeeld journalisten. Die kunnen 
daardoor hun werk niet goed doen. Dat moet veranderen. 
Maar ook burgers hebben recht op openheid en overhe-
den moeten zelf leren omgaan met de grotere omvang en 
complexiteit van data en informatie. Wij houden dat principe 
scherp of scherpen het aan. We accepteren daarbij bepaalde 
onmogelijkheden, mits goed beargumenteerd. Het is ook 
belangrijk dat wij geen journalisten zijn. We doen dus zelf niets 
met de informatie die wij beschikbaar maken. Wij zijn dienst-
baar en leveren gereedschap.

 
Verder denken met Wilma 
Haan, directeur Open State 
Foundation

Wat is je relatie tot Marineterrein Amsterdam?     De stichting 
Open State zet zich sinds 2012 in om meer inzicht te bieden 
in het handelen en functioneren van overheden. Dat kan gaan 
om informatie over hoe publiek geld wordt besteed of over 
hoe politieke beslissingen tot stand komen. Het transparant 
maken van overheidsgegevens voor (her)gebruikers is onze 
doelstelling. Ik zie daarin een mooie analogie met de wijze 
waarop het ooit hermetisch afgesloten Marineterrein zich 
geleidelijk opent voor nieuwe (her)gebruikers in de vorm van  
innovatieve bedrijven en instellingen.

Zie jij het Marineterrein als een testlocatie en waarom?       
Het is in de eerste plaats natuurlijk een fantastische locatie, 
midden in de stad en omgeven door zowel historie als vooruit-
gang. Die veelzijdige inbedding schept een perfecte conditie 
voor een testlocatie. Het tegenbeeld van een verlaten terrein 
aan een stadsrand maakt de meerwaarde onmiddellijk duide-
lijk. De mogelijkheid van directe verbindingen en connecties 
met de samenleving waardeer ik, zeker ook als journalist.

Wat betekent testen voor jou persoonlijk?     We leven in een 
wereld die op het gebied van digitale informatie en data veel 
te bieden heeft. Dat is geweldig want het levert veel nieuwe 
connecties, verbeteringen en veranderingen op. Althans, dat 
kan het doen. Want de omgang met digitale informatie staat 
bij veel overheden nog in de kinderschoenen. Testen betekent 
bij Open State Foundation dan ook vaak: proberen standaar-
den te ontwikkelen of af te dwingen waarmee de overheid 
haar data op bruikbare wijze kan publiceren. Of data ‘bevrij-
den’ die nog in overheidssystemen zit opgesloten en toepas-
singen bouwen om die beschikbaar te maken voor iedereen. 

Wij zijn dienstbaar en 
leveren gereedschap
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Welke recente test kun je je herinneren?     Ik ben een grote 
fan van ‘shared space’, in Amsterdam toegepast achter het 
Centraal Station. Dit verkeersconcept, bedacht door ver-
keerskundige Hans Monderman, stelt multifunctionaliteit van 
openbare ruimte centraal. Wat mij aanspreekt is dat voor deze 
test alle bestaande regels terzijde zijn geschoven. Vervolgens 
worden zonder ‘angst’ maar mét vertrouwen in mensen nieuwe 
mogelijkheden verkend. 

Welke test heeft de wereld veranderd?     Hier put ik graag 
uit eigen ervaring. De komst van internet heeft tot de afschaf-
fing van deadlines bij kranten geleid. Veel nieuws is nu direct 
beschikbaar. Dat was een spannende test voor het bestaans-
recht van kranten, maar het bleek een enorme bevrijding. 
Nieuws heeft er een andere betekenis door gekregen. 
Journalistiek is niet uitsluitend sneller en minder diepgaand 
geworden. Er is juist en altijd meer keuze tussen meer nieuws 
en onverminderde diepgang.

Hoe gaat testen in de toekomst veranderen?     Ik parafraseer 
de vraag graag door te stellen dat de toekomst moet verande-
ren door testen.

Hebben we eigenlijk nog wel tijd en geduld voor testen?     De 
recente stikstofcrisis toont aan dat testen altijd een onvoltooid 
en continu onderdeel van onze maatschappij moet zijn. Alleen 
zo kunnen onvolkomenheden, hiaten, maar dus ook verbete-
ringen, aan het licht komen.

Welke test mag wat jou betreft nu direct uitgevoerd worden?     
Het zou mooi zijn als een overheid, analoog aan de aange-
haalde ‘shared space’, eens wat regels terzijde zou schuiven 
en met vertrouwen de door ons gewenste ‘open tenzij’-status 
zou uitproberen.

mari.nu/data     

Wat is je relatie tot Marineterrein Amsterdam?     Samen met 
Emiel Heijnen vul ik de duobaan lector Kunsteducatie aan 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) in. De 
plannen zijn dat het Marineterrein in de loop van 2020 onze 
standplaats wordt. Het lectoraat onderzoekt vragen van de 
verschillende docentenopleidingen van de AHK. Onze onder-
zoeken leveren onder andere kennis op die het lesgeven aan 
leerlingen van het basis- en middelbare onderwijs verbetert 
of vernieuwt. Met onze onderzoeksthema’s interdisciplinariteit 
en sociaal engagement zitten we op het Marineterrein precies 
op onze plek: met interdisciplinariteit willen we bijvoorbeeld 
nadenken over hoe vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak 
van kunst, wetenschap en technologie beter in te vullen is en 
wat de gevolgen daarvan zijn voor de maatschappij. Aller-
hande bedrijven hier werken al op dat snijvlak. Neem onze 

buurman IJsfontein, die educatieve serious games maakt voor 
onder meer basisschoolkinderen of interactieve belevenissen 
voor musea. Of de MakerSpace en VRAcademy van de AHK.

Zie je het Marineterrein als een testlocatie en waarom?     We 
deden ooit een experiment waarbij we leerlingen vroegen uit 
materialen van een afvalverzamelpunt muziekinstrumenten te 
maken. Dat zette ze aan het denken over circulariteit via het 
maken van muziek. Zo’n test zou je perfect op het Marineter-
rein kunnen doen. Dit terrein is een vrijplaats met een andere 
sfeer dan een leslokaal. Dat helpt bij het verruimen van je blik.
 
Wat betekent testen voor jou persoonlijk?     Lukken en 
mislukken zijn allebei geslaagde uitkomsten in een onderzoek. 
Beide geven ze inzicht in hoe vervolgstappen te nemen. 

Opzoeken en oprekken 
van grenzen

Verder denken met Melissa Bremmer, 
lector Kunsteducatie
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Wat is de meerwaarde voor de maatschappij van de tests die 
je in jouw vakgebied doet?     Deze baan is de leukste die er 
bestaat. Je verbetert of vernieuwt niet alleen het kunstonder-
wijs samen met docenten, maar je biedt tegelijkertijd leerlin-
gen van basis- en middelbaar onderwijs spannende, nieuwe 
ervaringen. Bovendien gaat kunstonderwijs tegenwoordig 
over veel meer dan alleen zelfexpressie en esthetiek. We staan 
midden in de maatschappij en kunnen vanuit kunst nieuwe 
perspectieven op prangende maatschappelijk vragen bieden. 

Hoe pak je als lector testen aan?     Onze aanpak ligt dicht 
tegen ontwerponderwijs aan. We identificeren een probleem, 
onderzoeken hoe daar al over nagedacht is en bedenken ver-
volgens nieuwe tools en methoden om nieuwe perspectieven 
op het probleem te geven. Die testen en evalueren we. Dat 
doen we zowel met leerlingen als met onderwijzers. 

Welke recente test kun je je herinneren?     Het project The 
Ocean Cleanup van Boyan Slat heeft me zeer ontroerd. De 
inspiratie voor dit project kreeg Slat bij het maken van een 
profielwerkstuk op het vwo. Kun je nagaan hoe origineel leer-
lingen kunnen zijn! Sinds de oprichting van de stichting heeft 
hij miljoenen opgehaald om de plasticsoep in de oceanen op 
te ruimen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Bij een eerste 
poging ging zijn materiaal kapot. Hij ervoer dat niet als een 
mislukking, maar kwam met een betere versie van de installa-
tie. Die kan nu ook microplastics opruimen. Doorzetten leidt 
tot doorontwikkelen.

Welke historische test heeft de wereld veranderd?      
Hedy Lamarr (1914–2000) stond aan de wieg van onze wifi en 
bluetooth. Ze bedacht een methode waarmee communicatie 
met radio’s ongevoelig kan worden gemaakt voor storingen 
van buitenaf. Ik vind het heel belangrijk te benadrukken dat 
vrouwen een belangrijke rol spelen binnen de kunst en weten-
schap. Vaak raken hun uitvindingen ondergesneeuwd onder 
die van mannelijke collega’s. 

Hoe gaat testen in de toekomst veranderen?     Het experi-
ment mag wat ons betreft naast het leren van vakexpertise 
nog centraler komen te staan binnen het onderwijs. Dat leert 
kinderen en studenten namelijk beter voor zichzelf te denken 
en ook dat er voor opdrachten meerdere oplossingen mogelijk 
zijn. 

Hebben we eigenlijk nog wel tijd en geduld voor testen?     
Ik hoop het! Het Marineterrein kan daarbij ook helpen. Deze 
plek nodigt uit tot het opzoeken en oprekken van de grenzen 
van opgaven waar we binnen onze onderzoeken mee bezig 
zijn.

Welke test mag wat jou betreft nu direct uitgevoerd worden?     
We zijn bezig met een test waarbij we werken vanuit onze 
beide thema’s. We willen onderzoeken hoe de verbeelding te 
vergroten bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Dat 
is moeilijk bij deze doelgroep. We gebruiken daarom als start-
punt technologie – iets waar ze vaak in geïnteresseerd zijn. Ik 
heb ontzettend veel zin om daar snel mee aan de slag te gaan.

mari.nu/kunst      

Maatschappelijke meerwaarde 
bij Defensity College

Verder denken met Alfred van der Klis, programmamanager 
en medeoprichter Defensity College

Wat is je relatie tot Marineterrein Amsterdam?     Vanaf het 
Marine Etablissement Amsterdam (MEA) coördineer ik met 
twee collega’s het Defensity College. Een opleidingsinstituut 
dat is opgericht vanuit de waarneming dat veel mensen niet 
goed meer weten waar Defensie voor staat en wat de maat-
schappelijke meerwaarde ervan is. Dat we dat hier doen, 
naast allerlei innoverende bedrijven, ervaren we als een grote 

stimulans. Met het Defensity College proberen we twee oplos-
singen daarvoor concreet te maken. Allereerst gemotiveerde 
studenten interesseren voor een bijbaan als werkstudent 
en onderzoek doen onder de vlag van Defensie. En in het 
verlengde daarvan meer mensen duidelijk maken dat de inzet 
voor vrede en veiligheid meer betekent dan tanks, geweren en 
vliegtuigen.
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Zie jij het Marineterrein als een testlocatie en waarom?     
Het Marineterrein is een plek met een rijk Defensieverleden. 
Het is mooi dat we juist vanuit deze locatie, tegen die histo-
rische achtergrond, aan vernieuwing van Defensie kunnen 
werken. Defensie zoekt eigenlijk sinds de opschorting van de 
dienstplicht (in 1997) naar manieren om een representatieve 
afspiegeling van de samenleving te blijven. Hier gaat het om 
een jongere generatie hogeropgeleiden van wie de drijfveer 
niet snel veel geld verdienen is, maar die op zoek is naar een 
bredere, betekenisvolle invulling van hun leven. 

Wat betekent testen voor jou persoonlijk?     Dat ik hier werk 
resulteert uit reflectie op mijn werk als reservist, gecombi-
neerd met ervaringen tijdens buitenlandse missies. Ik heb die 
ervaringen en inzichten kritisch tegen het licht gehouden, die 
getest en daar conclusies aan verbonden. Die hebben ook 
invloed op mijn reguliere werk. Naast mijn functie als reservist 
en eerste luitenant bij het CMI-commando (Civiel en Militair 
Interactie) heb ik een bedrijf in mediaproducties en events en 
ben ik producent van speelfilms. Daar spelen de uitkomsten 
van het ‘testen’ van mijn ervaringen ook zeker een rol.

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van de tests die 
jij in jouw vakgebied doet?     Het programma van Defensity 
is zowel op bestaande als nieuwe kennis gericht. Door alle 
lagen van Defensie heen zit veel gespecialiseerde knowhow 
die steeds vernieuwd moet worden. Daarnaast vragen de 
ontwikkelingen op het gebied van (inter)nationale veiligheid 
ook om actuele en innovatieve kennis. De resultaten komen 
vervolgens Defensie, maar ook de samenleving ten goede. 
Zo worden militaire onderzoeksresultaten over de verwerking 
van stresssyndromen bij instellingen in de geestelijke gezond-
heidszorg gebruikt of vindt onze kennis over aanpassingen en 
hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke beperking 
zijn weg naar zorginstellingen. Veel studenten komen nadien 
ook op commerciële of maatschappelijke functies terecht. De 
vaardigheden die ze bij ons hebben geleerd, zoals leiderschap 
en teamwork, brengen ze daar in de praktijk.

Hoe pakt jouw opleidingsinstituut testen aan?     Wij 
proberen ons open te stellen voor een andere levenshou-
ding en gevoelde urgentie bij jongeren. Dat vraagt steeds 
om het bijstellen van ons profiel. Defensity College wil met 
die focus op kennis en maatschappelijke relevantie echt een 
meerwaarde creëren. We proberen verschillende kennis met 
elkaar te verbinden. Daarin onderscheiden we ons van andere, 

buitenlandse krijgsmachten, die vergelijkbare trajecten gebrui-
ken om mensen te werven.

Welke recente test kun je je herinneren?     Hier noem ik 
toch graag ons ontstaan, de verbreding van de betekenis van 
Defensie én de mogelijkheid om binnenkort, naast de huidige 
werkplekken bij andere Defensieonderdelen, misschien eigen 
opleidingen op te kunnen zetten. Dat is één grote en span-
nende test.

Welke test heeft de wereld veranderd?     De meest ingrij-
pende tests liggen in het verleden, denk aan de ontdekking 
van elektriciteit of telefonie. Maar ook nu vinden ingrijpende 
tests direct onder onze neus plaats. Denk aan de recente 
World Human Powered Speed Challenge in de Nevadawoes-
tijn waarbij een Nederlands studententeam het vrouwelijke 
wereldsnelheidsrecord fietsen verbrak. Dat is ook het resultaat 
van eindeloos testen en de daar opgedane kennis en ervaring 
zullen ook weer hun weg naar andere delen van de samenle-
ving vinden.

Hoe gaat testen in de toekomst veranderen?     Het is belang-
rijk dat innovaties en tests niet alleen een reactie zijn op crises. 
Met de huidige klimaatontwikkeling en vragen rond duur-
zaamheid vergeet je dat bijna. Het gaat ook om het kritisch en 
analytisch kijken naar systemen die wel goed functioneren.

Hebben we eigenlijk nog wel tijd en geduld voor testen?     
Dat Defensity de kans en ruimte binnen Defensie heeft 
gekregen, is een mooi en positief antwoord op die vraag. Door 
het verruimen van het denk- en handelingskader binnen een 
redelijk strak georganiseerd organisatie is een situatie gecre-
eerd waarin testen en analyse een vanzelfsprekender factor 
zijn geworden.

Welke test mag wat jou betreft nu direct uitgevoerd worden?     
Dan kies ik voor het verder uitbreiden van de test om als 
Defensie nog verder samen te werken met andere instanties 
en bedrijven. In plaats van het je blindstaren op ideologische 
principes kan vanuit duidelijke uitgangspunten nog veel 
bereikt worden. Ik geef graag een voorzet: veiligheid is een 
voorwaarde voor een samenleving en techniek een middel om 
daar te komen.

mari.nu/vrede     

            tekst: Marieke Berkers, JaapJan Berg
            beeld deze pagina: Sjoerd Knibbeler
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Buiten-
laboratorium 
met toiletpotten

 Plassen voor het goede doel

Voor biotechnoloog Monica Conthe 
Calvo (TU Delft en AMS Institute) is het 
bizar dat we urine gedachteloos door 
de wc-pot spoelen. Niet alleen kost 
het zuiveren ervan een hoop geld, ook 
gooien we alle waardevolle elementen 
die in urine zitten als afval weg. De 
biotechnoloog maakt nu in het kader 
van onderzoeksproject Cinderela op 
Marineterrein Amsterdam een buitenla-
boratorium van twee toiletpotten in een 
container, en een plantenkas. 

Ze wil uitvinden hoe je het beste de waardevolle stoffen uit 
urine kunt halen. Ook onderzoekt ze hoe je het publiek ter 
plekke kunt laten ervaren dat de winning van waardevolle 
grondstoffen midden in de stad kan. Het draait allemaal om 
fosfaat, het meest bruikbare stofje in onze urine. Deze stof 
is op natuurlijke wijze mijnbaar, bijvoorbeeld in Marokko en 
China. Maar de verwachting is dat de natuurlijke fosfaatvoor-
raad in de bodem binnen vijftig jaar volledig uitgeput zal zijn. 
Dat deze grondstof opraakt, is een serieus probleem. Hij levert 
namelijk voedingsstoffen voor plant en dier. Het testen en 
onderzoeken van mogelijkheden om fosfaat uit afvalstoffen 
zoals urine te hergebruiken is daarom een belangrijke stap. 

Zoute supermest     Op het Marineterrein kun je straks 
mogelijk zelf meedoen aan zo’n test door op de toiletpot 
plaats te nemen. De plas die je doet komt via een afvoerpijpje 
in een koker terecht waar hij mengt met bacteriën. Deze 
micro-organismen eten bepaalde bestanddelen van de urine 
op, zoals ammoniak. Daardoor verdwijnen alle onprettige 
luchtjes. Omdat urine doorgaans veel reststoffen van 

medicijnen bevat, is een verdergaande zuivering nodig. Dat 
gebeurt door de plas heel goed te filteren. Het resultaat 
is een zuivere vloeistof, maar wel in grote, onhandzame 
hoeveelheden. Compact maken gebeurt door de vloeistof 
te verwarmen zodat vocht verdampt, of door deze met een 
hogedrukpomp door een filter te persen. Wat overblijft is een 
makkelijk vervoerbare en vloeibare fosfaathoudende meststof. 
Nu komt de kas als onderdeel van de proefopstelling in beeld. 
Want planten hebben veel baat bij deze mest van superkwa-
liteit. Wel heeft hij een hoog zoutgehalte. Daarom testen 
onderzoekers op het Marineterrein ook uit welke gewassen 
daar het beste bij gedijen.    

Circulair     Met het buitenlaboratorium is in een oogwenk 
de cirkel rond: afval wordt grondstof en in de kas groeien 
straks planten die hier goed op gedijen. Bezoekers en de 
community van het Marineterrein zijn niet alleen leverancier 
van ‘afval’ – de urine – maar ook van meststof voor wortels of 
tomaten en daar weer de consument van. Mensen zijn dus een 
belangrijk onderdeel van de cirkel. Al blijft het best een raar 
idee natuurlijk om een wortel te eten die groeit op eigen urine.

Omdenken     Het is dus belangrijk om mensen te verleiden 
om anders te gaan denken over urine. De onderzoekers doen 
er dan ook alles aan om hun proefopstelling zo mooi mogelijk 
te presenteren. Er staan fraai vormgegeven toiletpotten en 
ook de container ziet er aantrekkelijk uit. Ook is het circulaire 
proces van verwerken van afval tot grondstof en gebruik 
ervan zichtbaar. Volgens Conthe Calvo is de tijd rijp voor 
deze andere manier van denken en doen. Mensen willen leren 
over voedsel, hun lichaam en de rol van micro-organismen 
zoals bacteriën. Dat bewijst ook het succes van de expositie 
Micropia van Artis of het programma van NEMO De Studio op 
het Marineterrein.

‘De tijd is rijp voor deze andere 
manier van denken en doen’

Rendabel plassen     Ze is ook blij dat de test specifiek 
op het Marineterrein plaatsvindt. De techniek op zich is al op 
andere plekken uitgetest. Maar de combinatie van toiletten, 
proefopstelling en circulariteit in de stad levert antwoorden 
op vragen als hoe deze technologie straks toe te passen is 
op de schaal van de stad. Het is te duur voor particulieren 
om een testsysteem aan te schaffen, die bovendien flink veel 
ruimte inneemt. Maar op de schaal van vijftien huizen of een 
bedrijvengebouw zou de investering wel rendabel kunnen zijn. 
Misschien plast binnenkort het hele Marineterrein wel circulair. 

mari.nu/urine    
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Maatwerk voor 
een schone 
‘last mile’

Het doorzettingsvermogen 
van FOODLOGICA

De ‘last mile’ is een gevleugelde 
uitdrukking bij veel innovatieve ontwik-
kelingen op het gebied van mobiliteit. 
Of het nu om openbaar vervoer, fiets 
delen of elektrisch rijden gaat, de 
invulling en inrichting van een netwerk, 
dat naarmate het doel dichterbij komt 
steeds fijnmaziger en individueler wordt, 
houdt veel bedrijven en organisaties 
bezig. Zo ook FOODLOGICA. Een jonge 
onderneming die zich heeft toegelegd 
op de ‘last mile’ van voedseltransport in 
de stad.

Voor de goede orde, het vervoer van voedsel en andere 
goederen op wereldschaal is doorgaans goed geregeld. Maar 
de lokale systemen van voedseldistributie, waarmee voedsel 
tot in de haarvaten van het stedelijk weefsel komt, laten veel 
te wensen over. Dat geldt zowel voor steden die deel uitmaken 
van een goed werkend economisch systeem als voor minder 
bedeelde steden en landen. De wijze waarop de doorgaans 
buiten de stad geproduceerde goederen, zoals voedsel, snel 
en effectief bij consumenten en gebruikers in de stad komt, 
is dus voor verbetering vatbaar. De reden dat FOODLOGICA 
door Francesca Miazzo en Jessica Spadacini is bedacht en 
sinds 2014 actief is zit hem niet alleen in de vaststelling van die 
tekortschietende systemen, maar vooral in de ondermaatse 
duurzame kwaliteit ervan. Verschillende studies tonen namelijk 
aan dat de belasting van milieu en omgeving verhoudingsge-
wijs toeneemt naarmate voedsel (en ook andere producten) 
zijn doel, namelijk de eindgebruiker of klant, dichter nadert. Er 

zijn dan steeds meer specifieke acties en transportmiddelen 
nodig om die te bereiken. Waar in een eerdere fase van de 
transportketen bij grotere bulk bijvoorbeeld nog grote vracht-
wagens kunnen worden ingezet, is dat bij de ‘last mile’ meer 
belastend. Die belasting weegt ook extra zwaar omdat het 
vaak bestemmingen in fijnmazige en dichtbevolkte gebieden 
betreft.

Vrachtfietsen     Miazzo en Spadacini kwamen deze 
‘zwakke schakel’ op het spoor gedurende hun betrokkenheid 
bij het Cities Foundation-project (2008), dat opgericht is om 
het duurzaam functioneren van de stad kritisch tegen het 
licht te houden. Hun daaropvolgende analyse openbaarde 
niet alleen een mooie ondernemingskans, het leidde tot steun 
van partijen die er een kansrijk verdienmodel in herkenden. 
FOODLOGICA ontwikkelde sindsdien een dienstverlening 
waarbij voedsel door leveranciers bij een aantal hubs in de 
stad wordt afgeleverd, waarna speciale vrachtfietsen voor 
de verdere distributie naar klanten zorgen, variërend van 
particulieren en bedrijven tot winkels.
Na een aantal jaren van vallen en opstaan, met technische 
tekortkomingen aan fietsen maar ook met een trouwe groep 
klanten, functioneert FOODLOGICA op dit moment naar tevre-
denheid. Amsterdam blijkt een goede keuze te zijn geweest 
om van start te gaan. De structuur met veel kleine straten 
en relatief weinig parkeerruimte levert voldoende ruimtelijke 
uitdagingen op waardoor het alternatief van FOODLOGICA 
aanslaat. Ook staan veel klanten en consumenten hier open 
voor dit duurzame alternatief.

‘De ‘last mile’ vraagt 
onverminderd om aandacht 
en detaillering’

Uitbreiding     Op dit moment heeft FOODLOGICA twee 
hubs, in de Houthavens en op Marineterrein Amsterdam. Op 
beide locaties staan negen vrachtfietsen die bestuurd worden 
door een poule van zo’n twintig bestuurders. Op de korte 
termijn wordt nog een geschikte locatie in Amsterdam-Zuid 
gezocht. Op de langere termijn rekent FOODLOGICA zelfs 
op acht hubs in Amsterdam. Belangrijker nog zijn de verdere 
plannen om het concept van FOODLOGICA ook uit te rollen 
in andere delen van de Randstad én in buitenlandse steden 
als Kopenhagen, Parijs en Milaan. Hoewel het basisprincipe 
daarbij ongewijzigd blijft, worden aanpassingen op basis van 
de consumentenvraag en ruimtelijke situatie (grotere afstan-
den) elders door Miazzo niet uitgesloten. Het principe en de 
succesvolle invulling van de ‘last mile’ vraagt onverminderd 
om aandacht en detaillering.
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Ideale proeftuin     Dat FOODLOGICA ook op het 
Marineterrein is neergestreken, is best logisch. Hier is, naast 
de hubfunctie voor leveringen in de gehele binnenstad, een 
perfect, logistiek afgebakend testgebied voorhanden om 
verdere proeven te doen met een aangescherpt concept 
en met nieuwe voertuigen. Het is immers een autoluw (en 
in de toekomst autovrij) gebied waar ook veel potentiële 
afnemers gevestigd zijn, die bovendien veelal zelf actief zijn 
op innovatieve terreinen. Die inherente nieuwsgierigheid en 
openheid zullen FOODLOGICA goed doen in een succesvolle 
try-out van een echt schone ‘last mile’ én in het zoeken en 
vinden van verbeteringen. Verdere innovaties aan voertuigen 
en systemen kunnen hier in alle rust geperfectioneerd worden, 
in afwachting van de benodigde aanpassing van regels en 
wetgeving voor bepaalde typen voertuigen op de openbare 
weg. FOODLOGICA zal in de tussentijd op het Marineterrein 
de leveranties van voedsel voor de aanwezige instellingen 
gaan verzorgen. Trucks van leveranciers zullen vanaf dat 
moment niet langer het terrein oprijden, maar hun waren bij 
de FOODLOGICA-hub bij de toegangspoort afgeven. De stad 
en het Marineterrein onderstrepen zo nogmaals de keuze van 
FOODLOGICA: het is hier een ideale proeftuin.  

mari.nu/food    

Data verzamelen 
in de haven

Test de kansen en risico’s van 
de slimme stad

Tom van Arman maakte eerder carrière 
als architect en stedenbouwer, maar hij 
heeft zijn focus verlegd naar het domein 
van data, designtools en state-of the-art-
technologie. Sinds een aantal jaren gaan 
al zijn tijd, energie én nieuwsgierigheid 
naar Tapp, een start-up en ‘smart city 
design cooperative’.

Het doel van Tapp is om bedrijven en overheden te helpen bij 
de stormachtige ontwikkelingen rond het registreren, beheren 
en digitaliseren van data. Daar is om meerdere redenen 
behoefte aan. Bedrijven en overheden zien overduidelijk de 
mogelijkheden en kansen die data bieden om een ‘slimme’ 
stad mogelijk te maken. Maar vaak ontbreekt het hen aan 
kennis en inzicht om soepel te manoeuvreren in die steeds 
grotere berg van data en gegevens. Ook de ethische regels en 
juridische kaders over hoe om te gaan met het verzamelen en 
inzetten van digitale data staan vaak nog in de kinderschoe-
nen. Op zijn best loopt de ontwikkeling achter de feiten aan, 
maar vaak is de discussie ook ondergeschikt aan de technolo-
gische verleiding en snelle groei.

Kansen voor ‘slimme’ stad     Want de andere kant 
van de medaille van digitale data is de zorg over het verlies 
van privacy en de onduidelijkheid over hoe data verzameld, 
beheerd en bewaakt worden. Kwesties die ook bij bedrijven 
en overheden een rol spelen, maar bij burgers soms voor 
onrust zorgen. Zo zijn er dus kansen en mogelijkheden voor 
een ‘slimme’ stad. Door het in kaart brengen en analyseren 
van gedrag en verplaatsingen van mensen kan, bijvoorbeeld, 
de inrichting van de openbare ruimte verbeterd worden. Maar 
tegelijkertijd is er een spanningsveld tussen de mogelijkheden 
en onduidelijkheden. Voor Tapp is het rekening houden met 
het maatschappelijke debat een belangrijk aandachtspunt. 

Testopstellingen     De nieuwe situatie en ontwikkelingen 
zijn een inspiratiebron en rijke voedingsbodem voor testop-
stellingen. Die variëren van kleinschalige prototypes om 
innovaties te herkennen, bouwen en testen tot het adviseren 
van overheden hoe om te gaan met digitale (slimme) steden. 
Van Arman maakt aan de hand van recente voorbeelden uit 
het wereldnieuws duidelijk dat veel overheden de consequen-
ties van dataregistratie in de publieke ruimte nog onvoldoende 
erkennen. Soms staan ze juist daarom, net als veel burgers, 
wantrouwend tegenover de ontwikkelingen. Maar veel vaker 
zetten overheden stappen zonder de gevolgen of toekomstige 
toepassingen daadwerkelijk te overzien. ‘Zeker is dat er niet 
zelden sprake is van een nogal risicovolle mix van nieuwsgie-
righeid en naïviteit’, verduidelijkt Van Arman. Camera’s in de 
publieke ruimte die opnames maken maar daar ook andere 
data aan kunnen koppelen, zijn daar een voorbeeld van. Van 
Arman refereert aan de circa 830 camera’s die de politie in 
Amsterdam heeft geplaatst. Een aantal dat overigens in het 
niets valt bij de 20 miljoen camera’s die de Chinese overheid 
heeft opgehangen om de bevolking in de gaten te houden. 
Deze camera’s registreren niet alleen, maar kunnen ook – 
bijvoorbeeld door gezichtsherkenning – allerlei gegevens aan 
gefilmde personen koppelen. Tapp stelde deze ontwikkeling 
aan de orde met een testlocatie op Marineterrein Amsterdam 
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tijdens het festival WeMakeThe.City in 2018. Daar werd met 
behulp van slimme camera’s data van mensen verzameld die 
een testvak instapten. Aanvullend werden aan deze mensen 
vragen gesteld over de impact van deze ontwikkeling.

‘Een nogal risicovolle mix van 
nieuwsgierigheid en naïviteit’

Haven in beeld     Voor Van Arman en Tapp is het van 
groot belang én een uitgelezen kans om op het Marineterrein 
proefopstellingen te kunnen testen. Met eigen camera’s zal 
Tapp het gebruik van de haven (naast Pension Homeland) door 
zwemmers en andere recreanten gaan volgen. De test zal op 
zo transparant mogelijke wijze data (zonder gezichtsherken-
ning) verzamelen, die analyseren en zo de mogelijkheden 
aan geïnteresseerden tonen. Van Arman benadrukt dat het 
verzamelen van data niet het doel op zich is. Het gaat om de 
mogelijkheden van het delen en inzetten van data voor een 
verdere stedelijke ontwikkeling. Hij houdt zich dus, net als 
voorheen, bezig met het verbeteren van steden. Maar waar hij 
vroeger stenen stapelde, ligt de nadruk nu op het beïnvloeden 
van de inrichting en het gebruik van (openbare) ruimte door 
het inzetten van en bouwen met data. Een belangrijk en 
geruststellend gegeven is dat Tapp dit graag samen met 
politiek en bewoners doet. De samenleving kan zich immers 
niet genoeg bewust zijn van de risico’s van de snelle ontwikke-
lingen op dit vlak, maar vooral ook van de mogelijkheden die 
het biedt voor het verbeteren van de dagelijkse leefomgeving.
Het gaat Van Arman dus om het veel beter belichten en ver-
volgens inzetten van innovatieve technologie in positieve zin: 
voor een nog betere stad en samenleving.

mari.nu/tellen  

Het verre 
dichtbij halen

Belevingen oproepen met VR

‘Wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam 
en geest als je iets beleeft?’ Het is een 
vraag die ondernemer Fred Galstaun 
al een tijdje bezighoudt. Als oprichter 
van Sensiks bouwt hij Sensiks-pods, 
cabines groot genoeg voor een persoon 
waarin met sensory-realitytechnologie 
belevingen worden opgeroepen. Met 
een VR-bril, koptelefoon, infraroodlam-
pen, geurverstuivers en blazers waan je 
je in een andere wereld. De technologie 
kan mensen helpen tot rust te komen. 

Dat is maar het begin van oneindig veel mogelijkheden die 
deze technologie kan bieden. Vanuit alle hoeken van de 
wetenschap zijn mensen geïnteresseerd, op zoek naar oplos-
singen voor allerhande problemen. Zo zijn er testen gedaan 
samen met Merel Kindt, hoogleraar experimentele klinische 
psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet al 
jaren onderzoek naar een nieuwe therapie voor de behande-
ling van angststoornissen. Bij deze therapie wordt de angst 
met prikkels bewust in het geheugen naar voren gehaald, 
gecombineerd met het gebruik van een bètablokker. Dit 
medicijn zorgt ervoor dat emoties niet meer zo hevig terugko-
men. Wie bang is voor een muis wordt in een veilige omgeving 
geconfronteerd met een muis. Maar voor sommige angsten is 
het onmogelijk de ‘aanstichter’ ervan in een rustige kamer te 
brengen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om oorlogstrauma’s. 

Herbeleefd oorlogstrauma     Met de sensory-reality-
technologie van Galstaun zijn belevenissen wél in een gecon-
troleerde ruimte te brengen. Ook een nare ervaring, zoals een 
vuurgevecht in Kabul. Kindt gebruikte de technologie in haar 
therapie met een militair die door zijn oorlogservaringen hevig 
was getraumatiseerd. De man herbeleefde de oorlogssituatie 
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krachtig en snel met de multizintuiglijke totaalbele-
ving, waarna Kindt de behandeling met bètablokker 
gaf om te voorkomen dat het trauma zich herschreef 
in het emotionele geheugen. Het resultaat van de 
sessie is, ook zo’n veertien maanden na de test, 
veelbelovend te noemen.

‘Als ik er geen energie van 
krijg, doe ik het niet’

Belevingsmachine     Hoe we beleving ervaren, 
wordt sterk gestuurd door onze emoties. Galstaun 
ervoer dat aan den lijve toen hij een keer na een 
drukke periode op het strand belandde. Daar merkte 
hij dat hij helemaal ontspannen raakte. Waar lag dat 
aan? Hij voelde de wind op zijn huid, hoorde een 
touw tikken tegen de vlaggenmast op het ritme van 
de wind, ademde de frisse zeelucht in en luisterde 
naar het ritme van het geluid van de golven. Wat als 
je al die elementen samenbrengt in een gecontro-
leerde beleving, dacht Galstaun. Zou die nagemaakte 
conditie je dan ook ontspannen? Het was een 
aanlokkelijk vooruitzicht. Zo’n belevingsmachine zou 
mensen ook kunnen helpen. Bijvoorbeeld mensen 
die door ouderdom aan bed gekluisterd zijn, maar 
toch het helende effect van een boswandeling willen 
beleven. 

Verhalen     Galstaun besloot zijn idee letterlijk 
vorm te geven. Hij ging aan de slag met het bouwen 
van een belevingscabine. Dat vroeg om inzicht op 
het vlak van techniek en ontwerp. Want hoe schrijf 
je software, bouw je de hardware en ontwerp je 
een fijne cabine? De uitdaging was de cabine zo 
duurzaam mogelijk te maken. Wie ervaringen kan 
nabootsen, kan het verre dichtbij halen. Dat is op zichzelf al 
duurzaam. Maar ook de productiemethode van de cabine is 
duurzaam: als een bouwdoos en van duurzame ‘waste based’ 
plaatmaterialen die volledig computergestuurd in elkaar 
worden gezet. Van TNO ontving Sensiks een kennissubsidie, 
waarbij specialisten op het gebied van neurowetenschap en 
biofeedback – onderzoek naar de wijze waarop bewustzijn 
wordt gemanipuleerd – ruim anderhalf jaar meehielpen aan de 
ontwikkeling. Ook ging hij werken met mensen die verhalen 
kunnen maken en programmeren, zoals XRBASE waar wordt 
geëxperimenteerd met augmented en virtual reality op 
Marineterrein Amsterdam. Hier staat ook een van de cabines 
van Sensiks.

Intuïtie     Galstaun heeft met zijn ervaringen met sensory-re-
alitytechnologie een beter antwoord gekregen op de vraag 
wat er gebeurt als je iets beleeft. Zijn idee is dat we intuïtief 
weten wat we prettig vinden. Die intuïtie is ook leidend 
wanneer Galstaun zelf beslissingen maakt: ‘learning on the 
fly’ – op het gevoel handelen. Zo maakt hij ook zijn keuzes 
wat betreft de toekomst van Sensiks. Galstaun: ‘Ik krijg veel 
vragen van partijen om met onze technologie in projecten te 
participeren. Ik besluit op mijn gevoel. Als ik er geen energie 
van krijg, doe ik het niet.’  

mari.nu/stress  

Pismuur IV — 
Willem Besselink

Kunstenaar Willem Besselink is gefascineerd door structuren, patronen en 
systemen die schuilgaan achter triviale, alledaagse gebeurtenissen. In zijn werk 
observeert, visualiseert en combineert hij gevonden structuren. Vaak staan hijzelf, 
zijn lichaam en leven daarbij centraal. Van de objectief meetbare gegevens maakt 
hij vervolgens zeer persoonlijke portretten. Voor de muurschildering Pismuur IV 
verzamelde Besselink gegevens over zijn eigen urine. Gedurende twee weken 
legde hij de hoeveelheid en kleur vast. De afbeelding is een grafische weergave 
van die gegevens. Het publiek wordt uitgedaagd in het patroon de kunstenaar óf 
een maatschappelijke context te herkennen.

Spiral Sunrise — 
PolakVanBekkum

De projecten van het kunstenaarsduo PolakVanBekkum (Esther Polak en Ivar van 
Bekkum) gaan over persoonlijke ervaringen van beweging en ruimte. Daarmee 
toont het werk verwantschap met een traditie van Hollandse landschapsverbeel-
ding. Maar er worden hedendaagse, soms technologische en meestal experimen-
tele invalshoeken aan toegevoegd. In Spiral Drawing Sunrise vervullen een kleine 
robot met zonnecellen en een zandloper de hoofdrol. De mate en duur waarmee 
zonnestralen op de robot vallen, brengen hem korter of langer in een spiraalbe-
weging. Ondertussen stroomt zand uit de zandloper en laat zo steeds andere 
sporen in dikte en lengte achter.

Fixed Flow — 
Sjoerd Knibbeler

Kunstenaar Sjoerd Knibbeler verbeeldt met Fixed Flow, in opdracht van Het 
Scheepvaart-museum, het innovatieve karakter van maritieme techniek. Dit artis-
tieke experiment is geïnspireerd door wetenschappelijke proeven in de scheeps-
bouw. Met behulp van schaalmodellen worden zo eigenschappen van nieuwe 
schepen getest. Eind negentiende eeuw zijn dergelijke proeven in Nederland 
voor het eerst systematisch toegepast. Knibbeler zocht naar een manier om deze 
proeven te documenteren, gebruikmakend van een techniek uit de pionierstijd 
van de fotografie: het fotogram. Zijn fotogrammen tonen de vloeiende stroom 
van het model door het water als een statische beweging, een fixed flow.

Penjet — 
Daniël Maarleveld

Daniël Maarleveld is grafisch ontwerper en studeerde aan de Gerrit Rietveld 
Academie. In zijn werk zoekt hij naar onontdekte mogelijkheden van natuurlijke, 
wiskundige of mechanische principes. Dit resulteert in werk dat balanceert 
tussen machinaal en handgemaakt. Experimenteren speelt een belangrijke rol 
in zijn ontwerpen. Penjet is een samenwerkingsproject met Jaan Evart en Julian 
Hagen. Door de inktcartridge te vervangen door een pen kon een printer plotse-
ling tekenen. Daarnaast bleek het printproces te manipuleren en te controleren. 
Zo ontstond werk dat handmatige en machinale elementen combineert.
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Tekst: Sjoerd Ponstein

Beeld: Ailisha Shannon

De meeuw 
van het 
Marineterrein

Er zijn meeuwen die van Texel naar Engeland vliegen om daar 
een voetbalstadion te bezoeken. Zwevend op de zeewind 
worden ze gelokt door het schijnsel van lichtmasten en het 
geluid van kolkende tribunes. Maar voor het voetbal komen ze 
niet. De dampende snackkarren naast het stadion zijn de reden 
voor hun overtocht. In het bijzonder de resten fish and chips 
die voetbalsupporters na het laatste fluitsignaal achterlaten. 
Als de tribunes leeglopen en de straten rondom het stadion 
zich vullen met kreten van euforie of deceptie, scharrelt de 
meeuw hier zijn feestmaal bij elkaar. Dag in, dag uit.
De meeuw is een gewoontedier, net als de mens. Waar de 
ene meeuw de Noordzee trotseert voor gefrituurde kabeljauw, 

zoekt de andere het dichter bij huis en strijkt neer op het 
Marineterrein. Deze meeuw vindt hier geen gepaneerde 
vis, maar een blikje kattenvoer uit de zorgzame handen 
van de conciërge van Codam. Wat begon met een enkele 
keer voederen, is inmiddels verworden tot een ritueel. Want 
wanneer de meeuw verwachtingsvol opduikt bij de perso-
neelsingang van de codeerschool, staat de conciërge al klaar 
met een ingeblikte portie affectie. Zo zien ze elkaar elke dag, 
vanwege honger en plezier, en inmiddels uit gewoonte. Waar 
de meeuw van het Marineterrein vandaan komt weet niemand, 
en evenmin waar hij na zijn lunch naartoe vliegt. Maar elke dag 
is hij er weer, een constante factor in een omgeving waarin 

zoveel verandert. Onder zijn vleugels verschuiven hekken, 
verdwijnen parkeerplaatsen en maakt grijs plaats voor groen. 
Gestort beton wordt met nieuwe ideeën weer vloeibaar. 
Het terrein onder de meeuw is even veranderlijk als de wind 
waarop hij zich laat meevoeren. Elke dag slaat hij zich los uit 
die wind waarop hij zweeft als hij koers zet naar het gebouw 
dat als een baken naast het helikopterveld staat. Op die plek, 
waar alles zomaar weer anders kan zijn, is de komst van de 
meeuw een zekerheid. Net als het blikje kattenvoer uit de 
handen van zijn vriend.  

Tekst: Sjoerd Ponstein

Beeld: Ailisha Shannon
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