
S E P T E M B E R  2 0 2 1  •  D E  I N G E N I E U R    5 3

opening zorgen, maar dat lukte lang niet altijd. De 
opening kan nu ook veel groter worden, tot wel acht-
tienhonderd meter. Dat is zes keer groter dan voorheen 
mogelijk was.’

Maar zijn de kosten niet veel hoger als je continu 
twee schepen laat meevaren?
‘Dat valt mee. Wilson werkte weliswaar passief, maar er 
waren wel degelijk schepen nodig: om het geheel steeds 
weer naar plekken te slepen met de hoogste concentra-
tie plastic, maar ook voor onderhoud en voor het bergen 
van het ingevangen plastic. We zetten de schepen nu 

‘We onderzochten de mogelijkheden om het systeem 
actief te kunnen sturen naar gebieden waar de plastic-
concentratie het hoogst is. Met de eerdere systemen 
konden we dat niet, we waren a!ankelijk van de 
wind en de golven. Daarom hebben we in System 002 
gekozen voor actieve voortstuwing, in de vorm van 
twee schepen die elk een van de armen van de vanger 
trekken. Dat hee" een aantal voordelen. De schepen 
kunnen de vangarmen wijd uit elkaar houden, wat 
de instroom van plastic vergroot. Ontwerptechnisch 
scheelt dat een hoop hoofdbrekens, want voorheen 
moest de stij!eid van het materiaal voor de wijde W
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dat er een consistent snelheidsverschil bestaat tussen 
het opvangsysteem en het plastic. Is dat verschil er 
niet, dan drijf je maar wat rond tussen het plastic, 
maar vang je niks. Is het snelheidsverschil niet con-
stant, dan drij! gevangen plastic zo weer weg.’

Wat was de belangrijkste les van Wilson, het vorige 
opvangsysteem?
‘Bij Wilson gebruikten we de wind om het systeem net 
wat harder vooruit te blazen dan dat het plastic dreef. 
Dat werkte onvoldoende. Het plastic is weliswaar min-
der gevoelig voor directe kracht van de wind, maar de 
wind had een sterker e"ect op de golven dan we had-
den berekend. Het snelheidsverschil tussen systeem 
en plastics was niet groot genoeg. Met System 001/b 
hoopten we dat op te lossen. Daaraan hadden we een 
onderwaterparachute toegevoegd, om  het systeem 
juist langzamer te laten gaan dan de drijvende plastics.’

Werkte dat beter?
‘Ja, we zagen meteen dat het systeem nu niet alleen 
plastic ving, maar het ook goed vasthield. Maar toen 
we verder gingen rekenen, concludeerden we dat we 
met deze technologie veel te veel systemen nodig 
zouden hebben om de Garbage Patch schoon te ma-
ken. Het bleek niet schaalbaar, terwijl dat een van de 
vereisten is.’

Het nieuwste systeem is voorzien van voortstuwing. 
Waaruit bestaat die? 

De ‘grootste schoonmaakoperatie in de geschiedenis’ 
noemt #e Ocean Cleanup het zelf. Elk jaar weer be-
landden miljarden kilo’s plastic in zee, waar het een ge-
vaar vormt voor het zeeleven. De ngo hee! als doel om 
de oceanen uiterlijk in 2040 voor 90 procent plasticvrij 
te maken en ze hoopt dat te bereiken door de inzet van 
moderne technologie. Arjen Tjallema werkt aan de 
ontwikkeling van het vlaggenschip: een plastic vanger 
voor de Great Paci$c Garbage Patch in de Grote 
Oceaan, waar veel plastics zich ophopen. ‘We zijn pas 
op de hel! van de testcampagne van System 002’, zegt 
Tjallema, ‘maar we hebben nu al een goed beeld van 
het functioneren van de nieuwe plasticvanger.’

Waar vinden deze testen plaats?
‘Onze benadering is altijd om zo veel en zo vroeg 
mogelijk te gaan testen, want daar leer je het meest 
van. Dat doen we vaak in de Noordzee. Met delen 
van het eerste systeem, Wilson, gingen we al in 
2016 de Noordzee op om bepaalde aspecten van het 
systeem te testen en dat hebben we later herhaald. 
Het nieuwste systeem hebben we afgelopen januari 
al in de Noordzee getest. Maar om het systeem echt 
in actie te zien, hebben we plastic nodig. In dit geval 
is het een nadeel dat er in de Noordzee niet zoveel 
plastic ligt. Het echte testen van het volledige systeem 
kan daarom alleen in Great Paci$c Garbage Patch, 
de grote opeenhoping van plastic tussen Hawaii en 
San Francisco. Om plastic uit de oceaan te kunnen 
 vangen met een systeem als het onze, is het essentieel 

Na tien jaar in de o"shore te hebben gewerkt belandde Arjen Tjallema in 2016 bij 
#e Ocean Cleanup. Naast oprichter Boyan Slat is Tjallema als technology manager 
verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van het systeem om de oceanen 
voor 2040 plasticvrij te maken. ‘Als ik zie hoeveel we nu al uit de oceaan vissen, dan 
schrik ik daar steeds weer van’, zegt hij. ‘De concentratie plastics is zo hoog.’ 
Tekst: Pancras Dijk

 ‘Niemand hee!  
ooit zoiets gebouwd’

Arjen Tjallema is teamleider technologie b! The Ocean Cleanup
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Coolsingel (foto), Nieuwezijds Voorburg-
wal, Oudegracht: drie bekende  straten in 
transformatie. Een overeenkomst tussen 
deze en vele andere herinrichtings-
projecten is dat begrippen als ‘verkeers-
ader’, ‘doorstroming’ en ‘capaciteit’ plaats-
maken voor ‘boulevard’, ‘promenade’ en 
‘verblijfplaats’. Hoe kom je bij het ontwer-
pen van een straat tot de beste samenhang 
tussen verkeer en leefomgeving? Dat even-
wicht tussen functionele en ruimtelijke 
kwaliteit is precair; stedenbouwkundigen 
en verkeerskundigen kunnen op dit vlak 
veel van elkaar leren. 

De KIVI-afdeling Verkeer en 
Vervoer organiseert daarom op 
14 september een webinar met 
twee aansprekende sprekers. 
De eerste is ‘! etsprofessor’ 
Marco te Brömmelstroet. In 
zijn recente boek Het recht 
van de snelste (ook in dit blad 
lovend besproken) zet hij met 
medeauteur " alia Verkade 
vraagtekens bij de letterlijke en 
! guurlijke ruimte die de auto 
inneemt in onze maatschappij. 
Maar hoe kijken verkeerskun-
digen daarnaar? Ook Ronald 

Tamse praat mee. Als expert op het gebied 
van functional ambiance van de gemeente 
Utrecht hee#  hij dagelijks te maken met 
lastige ontwerpvraagstukken. 

Wil je in aanmerking komen om het 
e-boek Het recht van de snelste (gratis) te 
ontvangen? Vermeld dit dan bij inschrij-
ving op de website.
Webinar Anders kijken naar stedelijke 
mobiliteit. 14 september van 16.00 tot 18.00 
uur. Meer informatie op kivi.nl/afdelingen/
verkeer-en-vervoer/activiteiten/activiteit/
anders-kijken-naar-stedelijke-mobiliteit

Als je een calamiteit meldt via het alarm-
nummer 112, dan vliegt binnen een paar 
minuten ‘" e Beast’ boven je hoofd. De 
drone maakt beelden van de calamiteit en 
stuurt ze door naar de hulpdiensten. De 
drone ziet, hoort en ruikt en kan daarmee 
mensenlevens redden en schade vermin-
deren. Nu is dit nog een toekomstbeeld, 
maar al begin volgend jaar moeten politie, 
brandweer, ambulance en Rijkswater-
staat al over zo’n superdrone kunnen 
beschikken. " e Beast is het werk van 
twintig onderzoekers, onder leiding van 

Abeje Mersha, eerder dit jaar een van de 
drie genomineerden voor de Prins Friso 
Ingenieursprijs. 

Wil je meer weten? Meld je aan voor 
een webinar op woensdag 22 september. 
Abeje Mersha (lector Mechatronica bij 
Saxion) zal dan een uitgebreide presen-
tatie houden en er is gelegenheid is voor 
vragen.
Webinar Drone the Beast, op 22 september 
van 19.30-21.00 uur. Meer info op kivi.nl/
afdelingen/regio-gelderland/activiteiten/
activiteit/drone-the-beast

 UIT DE 
VERENIGING

De laatste ontwikkelingen en activiteiten van het 
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

FOTO: GEMEENTE ROTTERDAM

14/9  Mobiliteit op de mensel! ke maat

22/9  Ontmoet The Beast

  Vraag ’t 
de coach
Elke maand legt De Ingenieur een 
vraag van een lezer voor aan een 
van de KIVI-ingenieurscoaches.

Tekst: Dayinta Perrier

Hoe kan ik me voorbereiden op 
m! n pensionering?   
‘Het is verstandig om je zeker v! f jaar 
voor je met pensioen gaat hierop voor 
te bereiden. Zeker aanpassingen in de 
fi nanciën vergen t! d. Ook na je pensioen 
wil je nog steeds genoeg geld binnen 
kr! gen om van te leven. Als onderne-
mer is het verstandig om b!  het starten 
van een onderneming al te denken aan 
de oude dag. Sommige ondernemers 
hebben b! voorbeeld hun bedr! f of 
pand als onderpand. Zoek t! dig uit of 
dit daadwerkel! k oplevert wat je had 
berekend. Een fi nancieel adviseur kan 
hierb!  helpen. 

Het is ook raadzaam je alvast voor 
te bereiden op een leven zonder werk. 
Meestal geeft werk een dagel! kse 
structuur en die verdw! nt als je niet 
meer naar kantoor hoeft. Als je gepen-
sioneerd bent, hoef je heus niet meer 
iedere dag om zes uur ’s ochtends op 
te staan, maar een zeker ritme helpt wel 
gezond te bl! ven. Dus bedenk hoe je 
wil dat je leven eruit komt te zien en stel 
jezelf doelen. Dit kan b! voorbeeld twee 
keer per week sporten z! n of een andere 
bezigheid. Door vooraf hier over na te 
denken verm! d je dat je in een zwart 
gat terechtkomt. Bovendien voorkomen 
regelmatige activiteiten dat je in sociaal 
isolement belandt. 

Houd er rekening mee dat b!  pensio-
nering ook de werk-privébalans ineens 
verschuift. De dagel! kse activiteiten 
zullen nu niet meer evenveel t! d in beslag 
nemen als eerst en je partner moet ook 
wennen aan je aanwezigheid. Dus ook 
thuis is het goed om te bespreken hoe 
jullie samen deze periode willen invullen.

Het pensioen is natuurl! k vooral een 
prachtige t! d om dingen te doen die 
je nog op je bucket list hebt staan. En 
onthoud een ding: het loslaten van een 
werk omgeving is een vorm van rouwen. 
Je kr! gt de omgeving met collega’s 
nooit meer terug. Je behoeden voor dat 
gemis kan niemand, maar gun jezelf de 
t! d om het te verwerken.’

Coach: Reg Hayes 
Heeft u ook een vraag? 
Mail naar redactie@ingenieur.nl

de coach
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Q U O T E

Hoeveel systemen zijn er nodig  
om het doel te halen?
‘Ik schat in dat zo’n vij!ien van de 
huidige systemen genoeg zullen zijn 
om de Great Paci"c Garbage Patch 
plasticvrij te maken. Maar we willen 
alle oceanen plasticvrij maken. Dus 
we willen ook elders zulke systemen 
inzetten. Nu al onderzoeken we of 

in bijvoorbeeld de Indische Oceaan de omstandig-
heden zodanig anders zijn dat het systeem aanpassin-
gen behoe! voor het daar kan worden ingezet.’ 

Technology manager bij !e Ocean Cleanup: dat 
klinkt als de droombaan van elke jonge ingenieur. 
Ervaart u dat ook zo?
‘Ja, ik vind het nog elke dag prachtig. Na mijn stu-
die maritieme techniek werkte ik tien jaar lang in de 
o#shore. Dat vond ik heel interessant en ik heb er veel 
geleerd, maar wat ik nu doe is totaal anders. In de 
o#shore en de scheepsbouw kun je altijd terugvallen 
op bestaande ontwerpen, maar nog niemand hee! ooit 
zo’n schoonmaaksysteem voor de oceaan gebouwd. 
Heel uitdagend dus. We zijn trouwens altijd op zoek 
naar nieuwe talenten, dus wie ook zo’n droombaan wil, 
moet vooral contact opnemen.’

Duurt het niet lang voor !e Ocean Cleanup  
werkelijk resultaten behaalt?
‘We zijn hier met een leeg vel papier begonnen. Als 
Wilson het inderdaad in één keer perfect had gedaan, 
was ik nu werkeloos geweest, maar de realiteit is dat 
zoiets nieuws bouwen nooit in één keer lukt. Dat 
we binnen vijf jaar van dat lege vel papier naar het 
daadwerkelijk opvissen van plastic zouden komen, had 
ik indertijd niet kunnen denken. Ons einddoel ligt in 
2040, maar we zouden het liefst eerder klaar zijn, want 
hoe langer we wachten, hoe meer plastics er in zee 
belanden. Ik schrik nog altijd als ik zie hoeveel rotzooi 
ons systeem nu al uit de oceaan haalt. De ontwikkeling 
van het cleanup-systeem gaat stap voor stap. Ook Sys-
tem 002 zal niet het laatste zijn. Maar de stapjes worden 
wel steeds kleiner, want we komen steeds dichter bij 
een goed werkend systeem.’    

anders in, maar niet per se meer en in 
kosten maakt dat niet uit.’ 

Hoe weet je waar de concentratie 
plastic het hoogst is?
‘We gebruiken modellen en voeren 
metingen uit. Soms wordt de Great 
Paci"c Garbage Patch afgebeeld als 
een soort eiland waar je overheen 
kunt lopen, maar zo is het in werke-
lijkheid echt niet. In het deel met de hoogste dichtheid 
aan plastic gaat het om circa 65 kilo per vierkante kilo-
meter. Kijk je vanaf het schip over de zee uit, dan zie je 
het niet, wel als je recht naar beneden het water in kijkt. 
Hoe dichter je je in het hart van de Patch bevindt, hoe 
hoger de dichtheid, maar zelfs daar varieert de concen-
tratie nog. Computermodellen vertellen ons een hoop, 
we brengen ermee de hele plasticstroom van de rivie-
ren tot aan de Patch in beeld, Maar om te weten waar 
nú die hotspots zijn, combineren we de modellen met 
data uit observaties van de scheepsbemanning. Daar-
naast zetten we drones in. Die vliegen vanaf de schepen 
en bestrijken een groot gebied. Dankzij automatische 
beeldverwerking kunnen de drones plastic herkennen 
en zo het systeem de juiste kant op sturen. We kijken 
er zelfs met satellieten naar. Met name voor de grotere 
stukken plastic, van minstens een halve meter.’

Wanneer is het systeem klaar?
‘We hebben een duidelijk doel: in 2040 willen we 90 
procent van alle plastics uit de oceaan hebben gevist. 
Dat doel houden we constant voor ogen. Daarnaast 
hebben we een aantal vereisten waaraan het eind-
product moet voldoen. Zo moet het betaalbaar zijn, 
want onze "nanciële middelen zijn niet onuitputtelijk. 
Daarnaast moet het zo min mogelijk CO2 uitstoten.  
We vinden het ook belangrijk dat het systeem het 
zeeleven niet schaadt. Aan boord bevinden zich nu 
speciale waarnemers die als taak hebben te kijken hoe 
het zeeleven reageert op de vangarmen. Het systeem be-
weegt zich zo langzaam voort, dat vissen makkelijk weg 
kunnen zwemmen. Mochten ze toch in de opvangzone 
belanden, dan zijn er ontsnappingsgaten waarlangs ze 
weg kunnen komen. We doen er alles aan om het zeele-
ven te beschermen.’

'We zijn met 
een leeg  

vel papier  
begonnen'


