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Utopian Practices:
Hereniging van kunst & wetenschap

Duurzame energie in kaart gebracht
Powermapping Amsterdam

Designproces Register 2.0 in beeld

De redactie van Waag Society 
magazine is geïnteresseerd 

hoe u dit magazine leest. 
Uitgespreid op de tafel of vloer, 

of blijft u maar omvouwen? 

Wij ontvangen hiervan graag 
een foto (mag met een mobiele 

telefoon)! Stuur uw foto’s aan 
society@waag.org.  

Wellicht plaatsen we een 
selectie van foto’s in één van 

de volgende nummers.

Het volgende nummer, 
Engelstalig ter gelegenheid van 

PICNIC, verschijnt in september. 

Op 27 maart werd het project Games Atelier afgesloten met de prijsuitreiking in Pakhuis de 
Zwijger van de Mobile Game Quest. Dit was een landelijke wedstrijd voor scholen met Games 
Atelier, een leermiddel voor het maken spellen die op straat gespeeld kunnen worden met 
een mobiele telefoon voorzien van GPS (plaatsbepaling). Voorafgaand aan de uitreiking kon-
den docenten meedoen aan een workshop Games Atelier.

Lichtgevende konijnen, 
wandelende strandbeesten 

van PVC, duiven die de 
luchtkwaliteit meten, een jas 

van ‘gekweekt’ leer (victimless 
leather): voorbeelden van 
spannende resultaten van 

samenwerkingsverbanden 
tussen kunst, design en 

wetenschap. Naast innovaties 
levert het samenwerken 

nieuwe manieren van kijken 
op: aansprekende visualisaties 

en een nieuwe blik op de 
ethische implicaties van de in 

rap tempo voortschrijdende 
wetenschap. Het is tijd om 

de band tussen kunst en 
wetenschap te herstellen.

Frank Kresin en Sabine E. Wildevuur

van de kijker doorslaggevend zijn. 
Wetenschappelijke artikelen ver-
sus kunstwerken; conferenties ver-
sus tentoonstellingen. Waar weten-
schappers kunnen profiteren van de 
esthetische en grensverleggende 
kwaliteiten van kunstenaars, kun-
nen deze juist moderne methoden en 
materialen in hun werken toepassen. 
Denk bijvoorbeeld aan een MRI-scan 
die wordt gebruikt voor een kunst-
werk. Maar ook de maatschappij 
profiteert van samenwerking, juist 
wanneer kunstenaars verder denken 
over de implicaties van natuurwe-
tenschappelijk onderzoek. 

ethische vragen door bio-art
Biologie, genetica en natuurkunde 
hebben de afgelopen jaren een gro-
te vlucht genomen. Denk aan prena-
tale gezondheidstesten, genetische 
manipulatie en het kweken van orga-
nen uit stamcellen. Het is voor leken 
en wetenschappers uit andere vak-
gebieden moeilijk om de implicaties 
van die veranderingen te begrijpen 
en er een oordeel over te vormen. 

Robert Zwijnenberg, directeur 
van het Arts & Genomics Centre in 
Leiden, stelt dat kunstenaars die 
band kunnen herstellen door ons te 
wijzen op de ethische implicaties van 
vernieuwing. En zo ook een rol kun-
nen spelen in wetenschapscommu-
nicatie. 

Voorbeelden van dergelijke geneti-
sche kunst is het genetisch gemodi-
ficeerde lichtgevende konijn Alba, 
dat kunstenaar Eduardo Kac schiep. 

Alba heeft de genen van Aequorea 
Victoria, een kwal die groen oplicht 
wanneer hij blauw wordt aangesche-
nen. Edoardo Kac deed zijn experi-
ment in al in 2000 om bij te dragen 

Op donderdag 19 maart 2009 vond 
in De Balie het seminar Utopian 
Practices: Science, Art & Design 
REunited plaats, georganiseerd 
door de Virtual Knowledge Studio 
(KNAW), The Arts & Genomics 
Centre (Universiteit Leiden) en 
Waag Society. Kunstenaars, weten-
schappers en designers spraken 
met elkaar over hoe hun disciplines 
elkaar kunnen versterken. Hebben 
ze elkaar nodig en wat kunnen ze van 
elkaar leren? Het is de kick-off voor 
een uitgebreid programma Utopian 
Practices, dat door bijeenkomsten, 
tentoonstellingen, artist-in-residen-
cies en andere inspanningen de uto-
pie werkelijkheid laat worden.

kruisbestuiving
Innovatie vindt vooral plaats op het 
snijvlak van verschillende gebie-
den. Juist door niet voor de hand 
liggende disciplines aan elkaar te 
koppelen komen nieuwe inzichten 
tot stand. Waag Society incorpo-
reert daarom de visies van weten-
schappers, kunstenaars, activisten 

aan het debat over genetische mani-
pulatie en het combineren van ver-
schillende wetenschappelijke en 
kunstzinnige disciplines.

Een andere kunstenaar die actief 
is in het combineren van kunst en 
wetenschap is Oron Catts van het 
Australische SymbioticA. Hij experi-
menteert met stamcellen om leer ‘te 
kweken’ in plaats van dieren ervoor 
te moeten slachten: victimless lea-
ther. Daarvan maakte hij een minus-
cule, levende leren jas in een glazen 
installatie. Onderdeel van het pro-
ject was de uitgestelde ‘dood’ van 
de jas die zichzelf langzaam vergif-
tigt als gevolg van zijn eigen meta-
bolisme. Kan iets dat geen zenuw-
stelsel heeft sterven, en hoe erg is 
dat?

de kunst van het leven
Kunstenaar en wetenschapper Adam 
Zaretsky houdt zichzelf uitsluitend 
met het oproepen van ethische vra-
gen bezig. Hij geeft workshops 
VivoArts waarin hij de deelnemers 
laat werken met levende organis-
men. Speciaal voor het koningshuis 
van Oranje wil hij een twee-koppi-
ge, genetisch gemodificeerde trans-
gene fazant ontwikkelen. Bij Waag 
Society gaat in mei 2009 een cursus 
van start: 

“The goal of this course is to create an 
open ended interface between life and 
the arts. To keep all expressive options 
dilated, the focus of the class is not on 

en ontwerpers zoveel mogelijk in 
haar projecten. Naarmate de disci-
plines verder uit elkaar liggen neemt 
de kans op vernieuwende resultaten 
toe wanneer het lukt om aanvanke-
lijke taal- en kennisbarrières te over-
winnen. Mooie voorbeelden van 
nieuwe concepten waren in 2008 te 
zien op de tentoonstelling ‘Design 
and the Elastic Mind’, in het New 
Yorkse Museum of Modern Art. Een 
Nederlands voorbeeld is CO-OPS, 
een programma waarin een zeven 
duo’s van kunstenaars en weten-
schappers gezamenlijk projecten 
uitvoerden.

kunstenaars en wetenschappers
De aanpak van wetenschappers en 
kunstenaars is verschillend en de uit-
komsten ook, maar beiden worden 
gedreven door nieuwsgierigheid 
en bevlogenheid. Terwijl weten-
schappers streven naar objectie-
ve kennis en herhaalbare experi-
menten, scheppen kunstenaars bij 
voorkeur subjectieve werken waar-
bij de hand van de maker en het oog 

the logic of the biologic. Instead, our 
cultural relationships to the world of 
life are exposed in their contradictory 
and slippery illogics. The interfaces 
between human society and the 
ecosphere are identified, rethought 
and collaged together to form signs 
of definitional breakdown. Some 
initial categories for treating to artistic 
xenophilia: Food, Nature, Laboratory, 
Our Bodies and Pets. By defining 
where and how we interface with 
these lifeforms and by mixing these 
logics we arrive at unusual conceptual 
re-evaluations.”

Deelnemers aan de cursus leren 
onder meer om DNA te extraheren; 
ze schilderen met bacteriën en modi-
ficeren kippenembryo’s die ze – wet-
telijk – voor het uitkomen van het ei 
moeten vernietigen. Dit confron-
teert hen met persoonlijke ethische 
vragen als: kan ík dit doen? Wanneer 
wel en wanneer niet? En als ik het 
niet kan, mogen anderen het dan 
wel? 

art & science reunited?
Het Arts en Genomics Centre, Virtual 
Knowledge Centre en Waag Society 
zullen gaan samenwerken aan nieu-
we projecten op het snijvlak van 
kunst en wetenschap. Doel is het 
ontwikkelen van nieuwe kennis en 
toepassingen; middel is het orga-
niseren van samenwerking die voor 
alle betrokkenen nieuwe inzich-
ten brengt. De kunst is om gedre-
ven personen bij elkaar te zetten die 
elkaar uitdagen en inspireren om de 
grenzen van disciplines te verkennen 
en samen te overstijgen. Utopian 
Practices heeft de noodzaak daar-
van overtuigend aangetoond en een 
aantal (denk)richtingen gewezen. 
Wordt vervolgd.

Een uitgebreider verslag van het 
seminar met links is te vinden op de 
blog Frankwatching.com (een link is 
te vinden op onderstaande project-
pagina).

waag.org/utopianpractices
waag.org/vivalavivo

Utopian Practices
Science, Art & Design REunited

Robbert Dijkgraaf (KNAW), Janwillem Schrofer (Rijksakademie) en Marleen Stikker (Waag Society). Foto: Frank Kresin

Designing Register 2.0
Register van de Dag van Gister was een interactief meubel in art deco-stijl, waar senioren 
hun verhaal aan konden toevertrouwen, ontwikkeld samen met het Kunstgebouw. De afge-
lopen maanden is gewerkt aan een nieuwe versie van het meubel, Register 2.0, een desktop-
versie die op een eenvoudige wijze van bibliotheek naar bibliotheek kan reizen. 

Gebruikers en een klankbordgroep werden betrokken in het designproces – een voorbeeld 
van participatory design dus. Ontwerper Astrid Lubsen laat het proces van schets tot de uit-
eindelijke vorm zien. Binnenkort zal het prototype worden uitgevoerd en aan een praktijk-
test worden onderworpen. Het Register 2.0 bestaat uit een touchscreen met computer, een 
toetsenbord, een scanner voor beeldmateriaal, een webcam, een audiotoepassing (telefoon-
hoorn) en een vak voor instructiemateriaal en een set inspiratiekaarten. Het project wordt 
uitgevoerd in samenwerking met partners Kunstgebouw, Probiblio en Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland. 
waag.org/register

Het uitgangspunt in het ontwerpproces was een serie 
schetsen van verschillende vormen, zoals een koffer, boek, 
kastje of stapelbare dozen. Vanwege de vele mogelijkheden 
en het speelse karakter kreeg de laatste vorm de voorkeur. 

In het Fablab werd een ‘paper model’ gemaakt van het 
ontwerp. Hierbij is al de telefoonhoorn te zien om de invoer 
en het beluisteren van spraak mogelijk te maken. Van de 
stoel is nog één leuning overgebleven (de dwarsbalk).

Uit de eerste modellen volgde een aangepast 3D-model van 
Bas van Abel, dat teruggrijpt op de vormentaal van De Stijl 
en waarbij een betere integratie is gezocht van de diverse 
onderdelen van de installatie. 

De eerste uitkomst was een vorm die deed denken aan een 
radio, met een draaiknop. De renderings werden gemaakt 
door Tim van Bentum van Farline. Er werden uitvoeringen in 
wit en in hout gemaakt. 

Met gebruikers uit de doelgroep (50+) werd een eerste 
model van de interface getest in een papieren versie. De 
fysieke knoppen uit de eerste modellen zijn inmiddels 
geheel vervangen door functies op een touchscreen.

Een schets die heel letterlijk naar Rietveld verwijst. Hiervan 
werd in een verder uitgewerkt model één van de ‘leuningen’ 
van de stoel overgenomen als verbindend element tussen de 
onderdelen.

Op deze foto zijn de scanner en toetsenbord zichtbaar. 
Uiteindelijk werd dit ontwerp als te massief en plomp 
ervaren.Vanuit moodboard-onderzoek werd wel gekozen 
voor een stijl die referereert aan de Nieuwe Zakelijkheid.

Verder uitgewerkte vorm in groen, wit en rood. Sommige 
onderdelen bleken in de weg te ziten (de hoorn) en weinig 
functioneel. Hoewel de gebruikers positief reageerden op 
de kleuren werden deze toch wat te ‘soft’ bevonden.

Een visualisatie van een gebruiker in de bibliotheek. De 
zijpanelen zouden een zekere afscherming bieden, maar 
zouden zo groot moeten worden dat de stabiliteit van het 
geheel daardoor in gevaar zou komen.

De meest recente evolutie in ingeklapte vorm. De hoorn 
ligt nu op het beeldscherm, de scanner en toetsenbord 
zijn voorzien van een griprandje. Het geheel heeft een wat 
robuustere en compactere uitstraling gekregen.

tijdmachine
In de Noordhollandse polders 
Beemster en Schermer is recentelijk 
de Tijdmachine in gebruik genomen. 
De Tijdmachine is een route die met 
de auto gereden kan worden en geeft 
als een soort hoorspel op diverse 
plaatsen op de route in audio-frag-
menten informatie over het ontstaan 
van de polders in de Gouden Eeuw. 

De Tijdmachine bestaat uit een 
mobiele telefoon met een inge-
bouwde GPS-ontvanger. Hierdoor 
is plaatsbepaling mogelijk net zoals 
bij navigatieapparatuur in de auto. 
Je kunt de Tijdmachine rechtstreeks 
aansluiten op je autoboxen of de 
meegeleverde draagbare geluids-
box gebruiken. Op het scherm zie 
je een kaart van de omgeving en 
een gekleurd symbool dat je posi-
tie aangeeft. Wanneer je gaat rijden 
verplaatst het symbool ook over de 
kaart. Het apparaat maakt gebruik 
van de software van 7scenes, waar-
mee interactieve routes en loca-
tie-gebaseerde spellen gemaakt 
kunnen worden. 7scenes is ontwik-
keld binnen Waag Society en het 
Mediagilde.
De Tijdmachine is voor € 17,50 
(voor  drie uur) te huur bij één 
van de drie uitgiftepunten in het 
Land van Leeghwater: de VVV’s 
van Middenbeemster, De Rijp en 
Schermerhorn. Meer informatie over 
de route is te vinden op:

landvanleeghwater.nl
7scenes.com

Dit is geen normaal magazine. 
Op het eerste gezicht lijkt er 
niets aan de hand. Het heeft 

hetzelfde gevouwen formaat 
als gewoonlijk (17 x 24 cm). Dit 
nummer bestaat echter uit één 

groot vel, dat we aan de andere 
kant gebruikt hebben voor 

een Powermapping-kaart van 
Amsterdam: een inventarisatie 

van mogelijke plekken 
voor gedecentraliseerde 

energieopwekking in de stad. 
Om de kaart leesbaar te houden, 

hebben we er voor gekozen 
deze op het maximaal haalbare 

formaat af te drukken. Aan 
deze zijde zijn reportages 

te vinden over participatory 
design, location-based gaming 

en artikelen over de conferentie 
Utopian Practices en de 
mobiele Verhalentafel. 

De redactie

Het boek Invisible Vision: Could 
Science learn from the Arts? van 
Sabine E. Wildevuur geeft inzicht 
in de relatie tussen kunst en weten-
schap, beschrijft verschillende 
samenwerkingsverbanden tussen 
kunst en wetenschap en hun impact 
aan de hand van praktische voor-
beelden. En toont in woord en beeld 
de relatie tussen kunst en weten-
schap door de eeuwen heen. Sabine 
Wildevuur werkt als programmama-
nager Zorg bij Waag Society.

b o h n s t a f l e u v a n l o g h um

Could Science learn from the Arts?

sabine e . wildevuur

Invisible
Vision

Het boek is tijdens de conferen-
tie Utopian Practices overhandigd 
aan twee bruggenbouwers tus-
sen kunst en wetenschap: Martin 
Kemp (Oxford University) en 
Robert Zwijnenberg, (Universiteit 
Leiden). Is de tijd aangebroken om 
de Wetenschappen en de Kunsten 
weer samen te brengen? Is er een 
toekomst voor een hereniging van 
wetenschap, kunst en design of 
past dat niet in onze tijdsgeest? Hoe 
brengen we de praktijken van kun-
stenaars, designers en wetenschap-
pers (weer) samen en wat levert dat 
op?

Invisible Vision: Could Science learn from 
the Arts? Prijs € 69,50, beschikbaar in de 
boekhandel en online via bsl.nl en bol.com.
ISBN 978-90-313-5101-5. Full colour, 190 
pagina’s met uitklapbare tijdlijn.

residency adam zaretsky
In 2009 is de bio-kunstenaar 
Adam Zaretsky gedurende diverse 
perioden te gast bij Waag Society 
als artist-in-residence. Zaretsky 
gebruikt levende organismen in zijn 
kunst: zo liet hij bacteriën dansen op 
zijn gezang en bood hij Z.K.H. Prins 
Willem-Alexander aan oranje fazan-
ten te kweken. De ene keer is zijn 
werk wetenschappelijk van aard, de 
andere keer is zijn werk theatraal en 
vindt het plaats op kunstpodia of 
in de openbare ruimte. Zaretsky’s 
werk reflecteert op de grote invloed 
van nieuwe technologieën op onze 
samenleving.

Tijdens zijn residency opent de 
‘VivoArts School for Transgenic 
Aesthetics Ltd.’ (kortweg VASTAL) 
haar deuren. VASTAL is een tijde-
lijk onderzoeks- en opleidingsinsti-
tuut van de bio-kunstenaar en Waag 
Society, waarin gedurende 2009 
diverse cursussen, lezingen en per-
formances worden georganiseerd.
De toegang is gratis.
De evenementen die de rest van het 
jaar zullen volgen worden aangekon-
digd op de nieuwspagina’s op www.
waag.org. Meer informatie over de 
residency in het artikel ‘Utopian 
Practices’ in dit magazine en op de 
projectpagina:

waag.org/vivalavivo

het geheugenhuis
Op 18 april jl. werd in Pakhuis de 
Zwijger het goedbezochte festival 

Het Geheugenhuis gehouden; een 
eendaags mediafestival over her-
inneringen en hun invloed op de 
mens als individu en als collectief. 
Verhalen, herinneringen en identi-
teit, zowel persoonlijk als collectief, 
stonden centraal en werden in het 
licht geplaatst van maatschappelij-
ke, culturele en technologische ont-
wikkelingen. Veel bijdragen aan het 
festival zijn terug te vinden op de 
speciale website voor het festival. 
Via de projectpagina is ook een foto-
impressie van de dag te vinden. Een 
aantal foto’s hebben we gebruikt 
bij twee artikelen in dit magazi-
ne over de in ontwikkeling zijnde 
mobiele Verhalentafel (zie verder). 
Onderstaande foto toont de huidi-
ge vorm van De Verhalentafel, waar-
van er inmiddels 75 in Nederland zijn 
geplaatst.

hetgeheugenhuis.nl
waag.org/geheugenhuis

De Verhalentafel is een succesvol 
concept gebleken, dat haar weg 
heeft gevonden naar ruim zeventig 
zorginstellingen in Nederland. Daar 
wordt de tafel ingezet om het welzijn 
van de bewoners te vergroten. De 
positieve effecten van het gebruik 
van de Verhalentafel zijn twee-
maal wetenschappelijk onderzocht 
en bevestigd. Allereerst door het 
Centrum van Ouderenonderzoek van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
en door het Trimbos-Instituut die 
een effectieve behandelmethode 
heeft ontwikkeld voor ouderen met 
depressieve gevoelens.

broertje
De mobiele Verhalentafel is geba-
seerd is op dezelfde principes als 
haar ‘grote broer’ maar zal meer 
toegespitst zijn op het benade-
ren van thuiswonende ouderen en 
meer in een vorm waarbij thera-
peuten de ouderen kunnen behan-
delen. Het plezier beleven aan het 
gebruik blijft centraal staan, met 

Ruim vijf jaar na de eerste 
versie van De Verhalentafel is 

het tijd voor een variant die 
makkelijk te verplaatsen is. 

En die inspeelt op de tendens 
van wonen van ouderen: van 

grootschalige zorginstellingen 
naar kleinschalig, zelfstandig 

wonen. De mobiele 
Verhalentafel is bedoeld om in 

te zetten op iedere gewenste 
locatie en op ieder moment. 

De technologie is tevens 
geschikt voor therapeutisch 

gebruik in een 1:1 situatie 
bij ouderen met depressieve 

klachten en beginnende 
verschijnselen van dementie. 

Sabine Wildevuur 

Zorginnovatie voor ouderen is 
een term die de laatste tijd overal 
opduikt. Met de verwachte stijging 
van het aantal ouderen, het daarmee 
toenemend aantal chronische ziek-
ten zoals diabetes en hart- en vaat-
ziekten, en een tekort aan zorgper-
soneel ziet het toekomstscenario er 
somber uit. Hoe kunnen we er als 
maatschappij voor zorgen dat oude-
ren langer zelfstandig thuis blijven 
wonen op een veilige manier? Hoe 
blijft de kwaliteit en toegankelijk-
heid van de zorg bewaard? Hoe zor-
gen we ervoor dat ouderen niet in 
een sociaal isolement geraken, met 
alle gevolgen van dien? Oplossingen 
worden gezocht in ‘slimme zorg’, 
waarbij technologie de oplossing 
moet gaan bieden. Maar soms zitten 
zorginnovaties in een menselijke en 
onverwachtse hoek. 

‘De coupé’ van kunstenaars Lino 
Hellings en Yvonne Dröge Wendel 

is een voorbeeld van innovatie die 
recht-toe-recht-aan is. Voor ver-
pleeghuis De Bieslandhof in Delft 
werden de kunstenaars benaderd 
om hun ouderen ‘bezig’ te houden. 
Uit workshops met de bewoners 
bleek dat zij geen behoefte had-
den aan bezigheden, zij wilden juist 
rust. Dat was de input voor het ont-
werp van een eerste klas treincoupé 
in de instelling, waar zij kunnen zit-
ten, het (virtuele) landschap voor-
bij zien schieten en rustig een kopje 
koffie kunnen drinken. De bewoners 
zijn er dol op!

de verhalentafel
De Verhalentafel van Waag Society 
kent een vergelijkbaar verras-
send proces. Het Twiskehuis in 
Amsterdam-Noord stelde Waag 
Society de vraag ‘Hoe kunnen oude-
ren toegang krijgen tot het inter-
net?’ Uit gesprekken met de bewo-
ners kwam naar voren dat zij zich 

daarbij ondersteunende effecten 
tegen depressie of verschijnselen 
van dementie. Uitgangspunt blijft 
dat de gebruikers in de doelgroep 
van ouderen maar ook therapeuten 
zonder veel kennis van technologie 
de mobiele Verhalentafel gemakke-
lijk kunnen bedienen. 
Tevens wordt het mogelijk voor 
familie en mantelzorgers om aan 
het digitale archief van de mobiele 
Verhalentafel foto-, film- en audio-
materiaal toe te voegen zodat er een 
individuele aanpak mogelijk is bij de 
begeleiding van bijvoorbeeld oude-
ren met een beginnende vorm van 
dementie. De mobiele Verhalentafel 
wordt samen met ouderen ont-
wikkeld. Dit principe is ook toe-
gepast bij de ontwikkeling van De 
Verhalentafel. De gebruiker is van-
af het begin af aan bij het ontwikkel-
proces betrokken. Op deze manier 
sluit de toepassing het beste aan bij 
de behoefte van de gebruikers. 

waag.org/verhalentafel

afvroegen waarom ze zouden rond-
surfen op dat world wide web als 
niemand meer in hen geïnteresseerd 
was? Maar al pratende bleek dat de 
ouderen prachtige verhalen hadden, 
dat het delen van de verhalen leidde 
tot het ophalen van herinneringen. 
En dat dat een startpunt kan vor-
men om de bewoners onderling te 
verbinden, ervaringen te delen. Met 
als resultaat het verhogen van hun 
levensvreugde, kwaliteit van leven 
en sociale cohesie. 

De eerste versie van de Verhalentafel 
is in 2003 ontworpen door Waag 
Society en Hans Muller als interac-
tieve ervaringsomgeving voor oude-
ren. Het meubel biedt plaats aan 
drie tot zes gebruikers, die samen 
naar historische beeld- en muziek-
fragmenten kijken en luisteren. Het 
gebruik draagt bij aan het gemeen-
schappelijk ophalen en vertellen van 
herinneringen waardoor de sociale 
isolatie in een instelling wordt ver-
minderd. 

Foto’s genomen tijdens het festival Het Geheugenhuis door Marco Baiwir

De kracht van herinneringen

Om nieuwe ontwikkelrichtingen 
voor De Verhalentafel te 

bepalen is Waag concept-
ontwikkelaar Dick van Dijk in 
de context van een ‘artist-in-

residency’ programma aan de 
slag gegaan. Een residency 
is een tijdelijke werkplek - 
over het algemeen op een 

inspirerende locatie, in dit geval 
Banff, in de Canadese Rocky 
Mountains. In Banff bevindt 

zich het Banff New Media 
Institute (BNMI) dat naast 

conferenties en workshops 
aan kunstenaars een residency 
plek aanbiedt. Gewapend met 
de door Trimbos ontwikkelde 

methodiek Verhalen in beeld, de 
boeken Mediated Memories van 

José van Dijck, Waarom het leven 
sneller gaat als je ouder wordt 
van Douwe Draaisma en The 

design of future things, en met 
in het achterhoofd gesprekken 

en onderzoeken rond eerdere 
narratieve projecten, is Dick 
van Dijk aan de slag gegaan.

Dick van Dijk 

manieren om media uit onze collec-
tieve herinnering te verbinden aan 
individuele, autobiografische ver-
halen, hoe we de therapeutische 
inzet van een interactieve omge-
ving verder kunnen vergroten en wat 
voor nieuwe interface toepassingen 
geschikt zijn voor gebruik door seni-
oren.

Na de eerste kennismaking met de 
plek en de collega’s start het for-
mele programma met presentaties 
van de deelnemers - aan elkaar en 
aan publiek - over hun praktijk, hun 
projecten en hun inspiratie. Daarna 

Banff ligt een twee uur rijden van 
Calgary. In Calgary is het -20 gra-
den als ik aankom en dat viel me best 
mee toen ik voor het eerst naar bui-
ten liep. Maar zodra ik diep inadem 
voel ik hoe koud het is. Een bus-
rit later ben ik in Banff, waar het 2 
dagen gesneeuwd heeft en er volop 
verse sneeuw ligt.

residency
Het Banff Centre waar ik verblijf is 
een eigenlijk een soort congres- en 
opleidingscentrum – geen mooie 
houten blokhut op een afgelegen 
bergtop, helaas – met meerdere 
gebouwen, met een eigen café, res-
taurant, bibliotheek, theaterzaal, 
zwembad en veel meer. Het blijkt er 
veel georganiseerder te zijn dan ik 
dacht. De kamer is een soort (grote) 
hotelkamer, zonder al te veel sfeer 
maar met bad en twee kingsize bed-
den (en internet en TV). 

De eerste dag bestaat uit een ken-
nismakingsdag waarin eerst het hele 
programma uitgelegd wordt, waarna 
we rondgeleid worden over de cam-
pus (langs de keramiekafdeling, de 
houtbewerkingsafdeling, de TV stu-
dio’s, de virtual reality ‘cave’... er is 
echt van alles). 

liminal screen
Aan de residency, officieel genaamd 
het co-productie programma Liminal 
Screen, nemen twaalf andere kunste-
naars deel, die totaal uiteenlopende 
dingen doen met nieuwe media. Het 
idee achter een residency is dat kun-
stenaars, designers, makers (what’s 
in a name) werken aan eigen inter-
actieve projecten met assistentie 
van de medewerkers van in dit geval 
BNMI, gevoed door inhoudelijke dis-
cussies met een groep van ‘peers’ en 
kritische feedback en mentorschap 
van internationaal gerenommeer-
de kunstenaars en nieuwe media 

krijgt iedereen een eigen studio toe-
gewezen - een niet al te grote, grij-
ze gecapitonneerde doos met een 
prachtig uitzicht - en kunnen we aan 
de slag. 
Na een eerste periode van onder-
zoek, gesprekken en initiële schet-
sen, heb ik drie concepten uitge-
werkt (inhoudelijk en visueel) en één 
concept geprototypt: een opstel-
ling waarin fysieke (speel)kaarten 
herkend worden door een came-
ra - zogenaamde ‘markers’ die veel 
in Augmented Reality-projecten 
gebruikt worden. De gebruikte 
software is Quartz Composer. De 

producenten, in dit geval Nina 
Czegledy, Willy Lemaitre en Kate 
Rich.

projecten
De focus van Liminal Screen is, kort 
gezegd, nieuwe benaderingen van 
interactiviteit en publiek. De pro-
jecten in dat kader zijn zeer divers. 
Zo werkt actrice en theatermaker 
Mary Oliver aan een nieuwe thea-
terstuk, waarin de ‘live’ Mary een 
dialoog aangaat met een ‘pre-recor-
ded’ Mary. De acties van de gefilm-
de Mary zijn gescript, maar worden 
random gegenereerd waardoor de 
live Mary in een hilarische improvisa-
tie terecht komt. Het theaterstuk is 
geïnspireerd door een poppetje dat 
zij de eerste dag vond in een kado-
winkel in Banff.

De Britse Veronique Chance werkt 
aan een live performance van haar 
hardlooptochten, uitgerust met 
camera’s die haar linker- en recht-
blikveld filmen, en begeleid door 
een hypnotiserend stabiel ritme van 
haar ademhaling.

De Duits-Canadese Filmmaker Bruce 
Gottlieb heeft een 4-D fotografische 
installatie gebouwd waarin mensen 
vanuit alle hoeken, van onder tot 
boven en van rechts naar links in circa 
600 foto’s, gedurende een half uur, 
worden vastgelegd. De resulterende 
foto’s zijn een dynamische weergave 
van die persoon (die er totaal natu-
rel uitziet omdat je niet weet op welk 
moment welke hoek gefotografeerd 
wordt en je niet meer kunt poseren).

Mijn eigen project is gebaseerd op 
de ervaringen die we hebben opge-
daan met De Verhalentafel. Het 
sociale karakter van de tafel werkt 
therapeutisch gebruik in de hand 
(zoals onderzocht door o.a. het 
Trimbos Instituut). Ik onderzoek hier 

kaarten triggeren mediabestanden 
- films, muziek, foto’s. Deze media 
wordt zichtbaar op een TV-scherm. 
De deelnemers dienen onderling 
overeenstemming over de te verto-
nen media te krijgen, al dan niet via 
bepaalde, speelse afspraken voor-
af. Het consumeren van media wordt 
veranderd in het zelf produceren 
van een TV uitzending, het creëren 
van een interactieve vertelling, of 
het spelen van scrabble met media 
(of wat de deelnemers zelf verder 
bedenken).

De residency eindigt met een 
publiekspresentatie van de ontwik-
kelde projecten. Het publiek bestaat 
uit andere residents, de instituut 
medewerkers en lokale geïnteres-
seerden. De belangstelling is verras-
send groot. Bezoekers spelen met 
het gepresenteerde prototype, dat 
hen veel persoonlijke verhalen ont-
lokt over bejaarde moeders en/of 
dementerende vaders. Onze bena-
dering van de zorg raakt duidelijk 
een persoonlijke snaar.

ervaring
Mijn ervaring met deze residency is 
bijzonder positief. Doordat je zeer 
gefocust bezig bent met één onder-
werp, bereik je veel en leer je erg 
veel. En herontdek ik een aantal din-
gen die ik belangrijk vind in media 
projecten, maar soms een beetje 
kwijt raak in de waan-van-de-dag. 
Daarnaast is deze manier van wer-
ken ook confronterend omdat je erg 
op jezelf wordt teruggeworpen. De 
gesprekken met de andere kunste-
naars, de thematische sessies en de 
filmscreenings die onderdeel zijn 
van het residency programma bieden 
veel nieuwe input en aanleiding tot 
andere invalshoeken ten opzichte 
van je project. De echte winst van de 
residency zal de komende tijd zicht-
baar worden, omdat de verschillen-
de ideeën, terug in Amsterdam, de 
komende weken geëvalueerd wor-
den met senioren en therapeuten.

banffcentra.ca
verhalentafel.nl

Mobiele Verhalentafel
Conceptontwikkeling

Bovenstaande foto’s tonen de spelkaarten met voor de camera herkenbare ‘markers’ die 
mediafragmenten triggeren – de camera op de voorgrond ‘herkent’ de kaart en projecteert 
de bijbehorende media op de TV.

Foto’s: Marco Baiwir

Iedere resident krijgt de beschikking over een eigen studio/werkplek in Banff.



Hoe zou het zijn als onze 
directe leefomgeving ons zou 

kunnen voorzien van de energie 
die we in het dagelijks leven 

gebruiken? Consumenten 
zouden dan de rol van producent 

op zich kunnen nemen en het 
verlies van energie tijdens het 

transport wordt aanzienlijk 
teruggebracht ten opzichte 

van de conventionele centrale 
energieopwekking. 

Als eerste stap in de goede 
richting hebben we de 

mogelijkheden van decentrale 
energieopwekking in kaart 

gebracht voor onze eigen 
omgeving: de binnenstad van 

Amsterdam, met de Nieuwmarkt 
als middelpunt.  

Niels van der Vaart, student 
aan de Masteropleiding 

Geographical Information 
Management and Applications 

(een samenwerking tussen 
Universiteit Utrecht, 

ITC Enschede, TU Delft 
Universiteit Utrecht en 

Wageningen Universiteit) 
deed hiervoor zijn stage-

onderzoek bij Waag Society. 

Niels van der Vaart

de daken is van essentieel belang in 
de analyse van de laag van de decen-
trale energieopwekking, die boven-
op deze daken ligt. Door de twee 
datasets te combineren kan worden 
berekend op welke locaties er moge-
lijk een zonnepaneel of een kleine 
windturbine geplaatst zou kunnen 
worden.

windenergie
Er zijn kleine windturbines op de 
markt die zich lenen voor retrofitting 
op bestaande gebouwen. Uit recent 
onderzoek blijkt dat met name turbi-
nes met een verticale as geschikt zijn 
voor gebruik in de bebouwde omge-
ving. Deze turbines zijn veel kleiner 
dan de turbines voor grootschali-
ge energieproductie (ze hebben een 
diameter van ongeveer twee meter) 
en ze maken veel minder geluid 
waardoor ze beter geschikt zijn voor 
plaatsing op daken in de stad. 
Windsnelheden in de stad zijn zeer 
moeilijk te voorspellen. Er zijn 
pogingen gedaan om het gedrag 
van wind in de stedelijke omgeving 
te analyseren met Computational 
Fluid Dynamics software (een soort 
virtuele windtunnel die ook wordt 
gebruikt bij de ontwikkeling van 
vliegtuigen en raceauto’s), maar 
de vaak veranderlijke windrichting 
en -snelheid, in combinatie met de 
dynamiek van de stedelijke omge-
ving maken het heel lastig. Wat wel 
blijkt uit dergelijke analyses is dat 
de windsnelheid boven de daken van 
vierkante, hoge gebouwen 20 pro-
cent of meer hoger is dan de gemid-
delde windsnelheid in de stedelij-
ke omgevingen, omdat de wind over 
deze gebouwen heen gedwongen 
wordt. Mede aan de hand van deze 
observaties wordt het midden van 
het dak van een hoog gebouw over 
het algemeen gezien als de optima-
le locatie om een kleine windturbine 
te plaatsen. Om plaatsen te zoeken 

Hoewel we de stad vaak als over-
bevolkt ervaren en er doorgaans 
een chronisch tekort aan ruimte is, 
wordt over het hoofd gezien dat een 
aanzienlijk deel van de stad vrijwel 
onbenut blijft: de oppervlakte van 
de daken in de stad. Afgezien van de 
daken die in gebruik zijn als tuin of 
terras, kan op de onbenutte daken 
een nieuwe laag in het stedelijke 
milieu worden gerealiseerd: de laag 
van decentrale energieopwekking. 
Dit artikel beschrijft een onder-
zoek naar de mogelijkheden voor de 
benutting van deze laag met behulp 
van kleine windturbines en zonnepa-
nelen.

geografische informatie
De berekeningen in dit onderzoek 
zijn gedaan met behulp van GIS 
(Geografische Informatie Systemen). 
Met behulp van GIS kunnen verschil-
lende kaartlagen over elkaar worden 
gelegd; op de onderliggende data 
kunnen berekeningen worden uitge-
voerd. De resultaten kunnen in nieu-
we kaartlagen, twee- of driedimen-
sionaal worden gevisualiseerd. 
Voor dit onderzoek waren de hoofd-
ingrediënten een uitsnede van de 
topografische kaart van Nederland 
en het Actueel Hoogtemodel van 
Nederland. 
De topografische kaart van Neder-
land (TOP10 Vector) is een vector-
bestand op een schaal van 1:10.000. 
Het Actueel Hoogtemodel van 
Nederland (AHN) is een rasterbe-
stand met hoogtewaarden, deze 
waarden zijn geïnterpoleerd uit een 
groot aantal punten die door een 
vliegtuig uitgerust met een laser-
scanner zijn verzameld. Uiteindelijk 
ontstaat hierdoor een grid met een 
resolutie van 5 x 5 meter.
Met deze data kunnen de hoogten 
van alle gebouwen en gebouwen-
blokken van de topografische kaart 
worden berekend. De hoogte van 

die potentieel geschikt zouden kun-
nen zijn voor het plaatsen van klei-
ne windturbines, zijn uit het driedi-
mensionale model van de gemeente 
Amsterdam alle gebouwen gese-
lecteerd die 20 meter of hoger zijn 
(meer dan zes etages van drie meter 
hoog). Voor deze gebouwen is bere-
kend of ze in de windschaduw vallen 
van een ander gebouw dat hoger is 
en binnen een afstand van 100 meter 
staat. De gebouwen die niet in de 
windschaduw staan én hoger zijn dan 
20 meter zijn potentieel geschikt 
voor het plaatsen van een windturbi-
ne op het dak. In totaal blijken er in 
Amsterdam meer dan 1.000 gebou-
wen te zijn die zich mogelijk lenen 
voor het plaatsen van een windtur-
bine. 

Aan de hand van het postcodege-
bied waarin de gebouwen liggen 
kan met behulp van de gemiddelde 
windsnelheid en de ruwheid van het 
terrein een opbrengstinschatting 
gemaakt worden per windmolen. De 
opbrengsten zijn afhankelijk van de 

hoogte waarop de turbine geplaatst 
is. Uit de berekeningen blijkt dat in 
de gemeente Amsterdam één wind-
turbine kan voorzien in 90 procent 
van de energiebehoefte van een 
gemiddeld huishouden. Wanneer er 
dus op 1.000 gebouwen een wind-
molen zou worden geplaatst zouden 
daarmee 900 huishoudens van duur-
zame energie voorzien kunnen wor-
den. Daarmee zou de toepassing van 
windenergie in de stad slechts een 
geringe bijdrage kunnen betekenen 
aan de verduurzaming van de ener-
gieopwekking.

zonnepanelen
Zonnepanelen zijn in vergelijking 
met windturbines zeer eenvoudig te 
plaatsen. Ze hebben over het alge-
meen een oppervlakte van iets meer 
dan een vierkante meter en de veel 
voorkomende add-on systemen wor-
den geleverd met alles wat nodig is 
om ze op een bestaand dak te instal-
leren. De zonnepanelen worden aan-
gesloten op een omvormer (soms is 
die al geïntegreerd in een add-on 

systeem) en vanaf de omvormer kun-
nen de zonnepanelen direct worden 
aangesloten op het stopcontact. 
Directe zonneschijn is van vitaal 
belang voor de werking van een zon-
nepaneel. Indien een dak niet plat 
is, is de oriëntatie van het dak van 
belang. Wanneer een dak georiën-
teerd is op het zuidoosten, zuiden of 
het zuidwesten leent het zich goed 
voor de plaatsing van een zonne-
paneel. Kortom: heel veel plaatsen 
kunnen potentieel geschikt zijn voor 
de plaatsing van zonnepanelen. 

Om de geschiktheid van daken voor 
zonnepanelen te berekenen is het 
van belang om inzicht te krijgen in 
de mate waarin gebouwen in elkaars 
schaduw staan. Voor de kortste dag 
in het jaar zijn hillshade berekenin-
gen gemaakt op drie tijdstippen op 
de dag. De combinatie van de scha-
duwen die voortkomen uit deze 
drie hillshade-berekeningen geeft 
een impressie van de beschaduwing 
van gebouwen gedurende de kort-
ste dag in het jaar (waarbij de zon 
het laagst staat en de schaduwen 
dus het grootst zijn). Opvallend is 
de beperkte mate waarin de daken 
elkaar beschaduwen. Waar bijna alle 
straten tijdens de dag in de schaduw 
vallen zijn bijna alle daken juist scha-
duwvrij. Wanneer het middelpunt 
van een dak niet in de schaduw valt 
op de kortste dag wordt er vanuit 
gegaan dat het gebouw gedeelte-
lijk geschikt is voor het plaatsen van 
zonnepanelen.

Om te berekenen hoeveel energie 
de zonnepanelen potentieel op zou-
den kunnen wekken moet een schat-
ting worden gemaakt van het dak-
oppervlak dat geschikt is voor het 
plaatsen van zonnepanelen. Helaas 
zijn er geen gegevens beschik-
baar met betrekking tot de vormen 
van de daken in het 3D-model van 
de gemeente, alle daken zijn hier 
plat. Verder is er ook geen infor-
matie beschikbaar over bomen en 
andere obstakels die eventueel een 
schaduw op de daken zouden kun-
nen werpen. Omdat deze gegevens 

Powermapping Amsterdam ontbreken moet er voorzichtig wor-
den geschat. Zelfs als we er vanuit 
gaan dat slechts 10 procent van het 
dakoppervlak van de gebouwen die 
niet in de schaduw liggen geschikt 
is voor het plaatsen van zonnepane-
len (dit lijkt een voorzichtige schat-
ting), blijkt er een enorm potentieel 
te zijn. De oppervlakte van 10 pro-
cent van de potentieel geschikte 
gebouwen bedraagt 240 hectare, 
wat gelijk staat aan 336 voetbalvel-
den volgens de afmetingseisen van 
de UEFA. Het is niet heel verrassend 
dat met zo’n grote oppervlakte aan 
zonnepanelen veel energie kan wor-
den opgewekt, namelijk genoeg 
voor het jaarlijkse verbruik van bijna 
50.000 huishoudens in de stad.

conclusie
Al met al zijn er beslist mogelijkhe-
den om op de daken van bestaan-
de bebouwing een nieuwe laag in 
het stedelijk landschap te ontwik-
kelen en daar op een gedistribueer-
de manier energie op te wekken. De 
studie toont aan dat kleine windtur-
bines slechts in beperkte mate een 
bijdrage zouden kunnen leveren.
Zonnepanelen daarentegen zouden 
in een aanzienlijk deel van de ener-
giebehoefte van huishoudens kun-
nen voorzien, wat zou neerkomen 
op zo’n 12% van de circa 410.000 
huishoudens in Amsterdam (cijfers 
van 2008). Uiteraard zijn zonnepa-
nelen en windturbines enkel voor-
beelden, want wie zich verdiept in 
de ontwikkelingen rondom duurza-
me energie-opwekking zal zien dat 
er veel meer mogelijkheden liggen 
in de stad (hiervan heeft Greenpeace 
een mooie visualisatie laten maken, 
zie hiernaast). Door in duurzame 
energie-opwekking te investeren 
kan deze worden geïntegreerd in de 
directe leefomgeving: je eigen of 
gemeenschappelijke dak levert de 
energie voor je koelkast, stofzuiger 
en stereo.
Met het Powermapping-project 
wil Waag Society dat burgers wor-
den uitgedaagd om de mogelijkhe-
den voor de opwekking van energie 
op een gedistribueerde, duurzame 

manier in hun leefomgeving in kaart 
te brengen. Waar zijn er kansen, 
waar willen we juist geen windtur-
bines of zonnepanelen? Door bur-
gers actief bezig te laten zijn met 
het verkennen met de mogelijkhe-
den van gedistribueerde energieop-
wekking wordt er kennis over der-
gelijke systemen gedeeld en inzicht 
gegeven in wat er allemaal mogelijk 
is op dit gebied. Daar kan deze kaart 
een aanzet toe vormen. Een ver-
volgstap zou bijvoorbeeld een online 
of mobiele (kaart)applicatie kunnen 
zijn. Hiervoor worden nog geïnteres-
seerde partijen gezocht.

Om een omwenteling van het para-
digma rondom energieopwekking 
van centrale naar decentrale opwek-
king teweeg te brengen zal er geïn-
vesteerd moeten worden in het 
bevorderen van de toepassing 
van dergelijke systemen. Hier ligt 

een uitdaging voor bijvoorbeeld 
gemeenten, woningcorporaties en 
grote bedrijven. Wanneer er op gro-
tere schaal geïnvesteerd wordt in 
gedistribueerde energieopwekking 
worden de kosten gedrukt en zal 
de terugverdientijd korter worden. 
Zeker nu er veel aandacht lijkt te zijn 
voor de duurzaamheid van investe-
ringen lijken er kansen te zijn voor 
ontwikkeling van een netwerk van 
duurzame, decentrale energieop-
wekking.

waag.org/powermapping
nielsvandervaart.nl/pm

Alle gegevens van het onderzoek van 
Niels van der Vaart zijn via bovenstaande 
links terug te vinden. Als extra 
service hebben we een aantal pdf’s 
toegevoegd: een artikel van Greenpeace 
(Decentralising power), de testresultaten 
van kleine windturbines in Zeeland en 
een artikel hierover uit de Volkskrant.

Voorbeelden van windturbines met een verticale as op daken in de stad.

Kleine windturbine - dit is de Energy Ball, 
te koop bij Eco-Logisch in Amsterdam 
voor bijna 3.000 euro (exclusief paal en 
montage). De opbrengst van de goedkope 
windturbine valt echter nogal tegen.

kanttekening
De resultaten van een test met tien kleine windturbines in Zeeland 
(Schoondijke) door de windcoöperatie Zeeuwind, provincie Zeeland 
en de energiemaatschappijen Delta, Eneco en Greenchoice blijken 
teleurstellend. De prestaties vallen tegen: de kosten worden pas na 
twintig jaar terugverdiend. De werkelijke prestaties vielen ook lager 
uit dan de ramingen van de producenten.
Uit het onderzoek blijken de turbines met de grootste diameter (4-5 
meter) het beste te presteren. Voor grote flatgebouwen bieden ze 
wellicht een mogelijkheid, maar voor de meeste consumenten zijn 
deze turbines te groot. Ook levert op dit moment de productie van de 
turbines meer CO2 op dan ze in hun leven terugverdienen - ze leveren 
dus geen bijdrage in de strijd tegen het broeikaseffect.

Kunnen we windenergie in de stad dan afschrijven als mogelijke duur-
zame energie-opwekker? De kansen lijken te liggen op (en wellicht 
ook tussen) grote gebouwen. De meest voor de hand liggende locaties 
zijn kantoorgebouwen en industrieterreinen, en niet zozeer de woon-
gebieden in de binnenstad. Mogelijk brengt de toekomst verbeterde 
modellen, waarvan het rendement hoger ligt en de kosten lager.

De Powermapping Amsterdam kaart is gemaakt door Niels van der Vaart met 
behulp van Python (analyses), ArcMap, Google SketchUp Pro op basis van 
gegevens van de Topografische Dienst, het Actueel Hoogtemodel Nederland 
en de gemeente Amsterdam.De kaartbewerking voor drukwerk is van  
Ron Boonstra (Waag Society).

De Waag op de Nieuwmarkt. Ook al is het gebouw geschikt, 
niemand die er serieus over denkt hier windturbines of 
zonnepanelen te plaatsen. Toch zit het gebouw (onzichtbaar) vol 
moderne (netwerk)technologie – wellicht zijn er in de toekomst 
mogelijkheden te vinden voor duurzame energieopwekking die 
het karakter van het monument niet aantasten.

Pakhuis de Zwijger; hier kunnen zonnepanelen 
geplaatst worden. De omliggende nieuwe 
gebouwen stonden nog niet in het hoogtemodel 
(ook niet op Google’s satellietfoto’s overigens), 
maar zijn ongetwijfeld ook geschikt.

Het voormalige Shell-gebouw (nu Overhoeks). 
Steekt boven alles uit, een vierkant gebouw, 
hoger dan 6 etages – maar volgens het model 
opmerkelijk genoeg toch niet geschikt voor 
windenergie. Bekleden met zonnepanelen kan.

Legenda
Gebouwen geschikt 
voor zonne-energie

Gebouwen geschikt voor 
wind- en/of zonne-energie

Gebouwen ongeschikt voor 
wind- of zonne-energie

De geselecteerde gebouwen op deze kaart liggen 
binnen een straal van 2 kilometer rondom de Waag. 
De niet geselecteerde gebouwen hierbuiten zijn rood 
weergegeven.

Decentralised energy future
Een overzicht gepubliceerd door Greenpeace (2005) waarin schematisch wordt weergegeven wat de mogelijkhe-
den zijn voor duurzame energie in bebouwde omgevingen met technologie die al beschikbaar is. Warmteopslag, 
energiedaken, waterkracht, biogasinstallaties, stadsverlichting op zonne-energie: steeds meer van deze mogelijk-
heden worden al toegepast. 

(Illustratie: © 2005, Breeze - www.breeze-landscape.co.uk)
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