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SamenvattingSamenvatting
Sinds 1985 is in het oude stadhuis van Delden 
het Zoutmuseum gevestigd. Dit museum heeft 
als doel om mensen informatie te bieden 
over de vele uiteenlopende aspecten van 
zout. Sinds een aantal jaar echter, lopen de 
bezoekersaantallen terug. In 2010 trok het 
museum nog zo’n 9300 bezoekers. In 2016 
was dit aantal ongeveer 6300. Het museum 
vermoedt dat dit komt door het gebrek aan 
nieuwe, spannende tentoonstellingen en 
wil daarom moderniseren, door modernere, 
informatieve technologieën toe te passen. 

Ze hebben een aantal exposities op het oog 
die aan verbetering toe zijn, waaronder de 
wereldzoutkaart: Een groot scherm waarop 
bezoekers aspecten over zout in verschillende 
landen kunnen ontdekken. Naast dat de 
kaart veel informatie biedt, zou het museum 
ook graag zien dat hij voor een interessante 
gebruikservaring zorgt, zodat mensen op 
een leuke manier de wereld van zout kunnen 
ontdekken. Het doel van deze bacheloropdracht 
is daarom om dit te bewerkstelligen

Hiervoor is eerst de huidige wereldzoutkaart 
en zijn context onderzocht. Gekeken is naar 
de belanghebbenden en de ruimte waar hij 
staat. Vervolgens is gekeken naar de doelgroep 
van de wereldzoutkaart. Er is vastgesteld dat 
de mensen die het museum bezoeken vooral 
komen om een leuke tijd te hebben, en niet 
zozeer vanuit interesse voor het onderwerp. 
Ook is met het bestuur van het museum 
overeengekomen dat de tentoonstelling 
geschikt moet zijn voor kinderen en gezinnen. 
Verder is gekeken naar waar een systeem aan 
moet voldoen om eenvoudig leerbaar te zijn 
voor mensen. Hiervoor is duidelijke feedback 
nodig, en moet er grote consistentie nodig wat 
betreft de gebruikersinteractie.  

Met deze informatie zijn de eerste 
ideerichtingen gevormd, en is uiteindelijk 
gekozen om, door middel van twee projecties, 
een combinatie tussen een interactieve vloer 
en muur te ontwerpen. Drie bezoekers kunnen 
tegelijk over een interactieve wereldkaart 
lopen en zo verschillende aangegeven landen 
bezoeken. Op de interactieve muur kunnen 
ze, door met hun rechterhand te wijzen, 
verschillende informatie opzoeken en zo op 
een unieke en actieve manier meer te weten 
komen over de impact van zout in verschillende 
landen. Dit sluit goed aan op wat gezinnen 
met kinderen interessant vinden aan een 
museumbezoek. 

Met behulp van een gebruikstest, die de 
beoogde gebruikservaring en de manier van 
het presenteren van de informatie testte, is 
het concept geëvalueerd. Vooral wat betreft de 
user-interface zijn er nog wat verbeterpunten 
te noemen. Wanneer het concept gerealiseerd 
wordt, is het verstandig de interface op een 
aantal punten te herontwerpen. Ook moet de 
gebruikersinteractie met meerdere mensenmet 
een Kinect-sensor nog verder onderzocht 
worden, wat betreft technische haalbaarheid. 
De testpersonen vonden het concept leuk en 
zijn het ermee eens dat het concet potentie 
heeft om in het museum te implementeren



Abstract
Since 1985, the former city hall of Delden is 
home to the Zoutmuseum: a museum aiming 
to offer visitors information about the many 
aspects of salt production. However, over the 
last few years, visitor numbers are decreasing. 
In 2010 around 9300 visited the Zoutmuseum. 
By 2016, this number had dropped to around 
6300. The board of the museum suspects this 
has to do with the lack of new and exciting 
expositions and wishes to modernise the 
museum, and apply more modern information 
sharing technology.

They have a few exhibits in mind that need 
improvement, among which is the world salt 
map: a giant screen on which visitors can 
discover different aspects of salt all over the 
world. Apart from being informative, the board 
would like it to present the world of salt in a fun 
way. The present bachelor assignment aims to 
do exactly that. 

To achieve this, the world salt map, its location 
in the museum and the stakeholders involved 
were analysed. As part of this analysis, 
the target group of the world salt map was 
determined. It was found that people visit the 
Zoutmuseum to have a good time, and not 
so much out of interest for the subject matter. 
The board of the museum agreed that the map 
should also be suitable and entertaining for 
children and young families. With this in mind, 
the guidelines to design a system that is easy 
to learn were established. The information 
technology to be used should provide clear 
and proper feedback and great consistency 
concerning user interaction. 

Following these analyses, several ideas were 
developed. The final choice fell on creating 
a hybrid between an interactive floor and 
an interactive wall using two projections. Up 

to three visitors at a time can visit different 
countries by walking on an interactive world 
map projected on the floor. On the interactive 
wall, they can search, by pointing with their 
right hand, for all kinds of information on salt in 
the visited country. This informs people about 
different aspects of salt in different countries 
in a unique and active way, corresponding to 
what families with children find exciting about a 
museum visit. 

During a user test, which showed the intended 
user experience and the way of presenting 
the information, the concept was evaluated. 
This resulted in a few recommendations, 
particularly concerning the user interface. 
Before implementing the concept in the 
museum, it is wise to redesign it at some points. 
In particular, the multiple user interaction via 
Kinect sensors requires some further technical 
feasibility research. The test persons liked the 
approach and agreed the concept has potential 
for implemention in the museum.
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In 1886 werd in de tuinen van kasteel Twickel 
in Delden per toeval voor het eerst zout in 
de bodem gevonden. Dit zou de start zijn 
van het industrieel winnen van zout in de 
regio Twente, 30 jaar later in Boekelo en 
vervolgens door Akzo Nobel in Hengelo. In 
het vroegere stad- en daarna gemeentehuis 
van Delden is sinds 1985 het Zoutmuseum 
gevestigd. Het museum heeft als doel 
mensen alle aspecten over zout te vertellen.   
Van de rol die zout speelt in het menselijk 
lichaam tot de rol van zout in de 
geschiedenis van de chemie. 

1.1 Het Zoutmuseum

1Inleiding
Aanleiding voor dit project en leeswijzer voor dit verslag

Het bestuur van het zoutmuseum ziet 
de bezoekersaantallen teruglopen en wil 
daarom graag het museum moderniseren 
door gebruik te maken van bijvoorbeeld 
virtual reality (VR). De insteek hiervan 
is dat hierdoor de exposities attractiever 
worden voor bezoekers en dit zal leiden tot 
een stijging in het aantal bezoekers. Een 
van de tentoonstellingen die het bestuur 
wil aanpakken is de wereldzoutkaart die 
zich op de benedenverdieping van het 
museum bevindt. Deze kaart laat zien in 
welke gebieden van de wereld, op welke 
manier zout wordt gewonnen. Het doel van 
deze kaart is nu vooral het bieden van veel 
informatie. Het bestuur zou echter graag 
zien dat de kaart ook voor een leuke en 
interessante gebruikservaring zorgt en 
dus een hoge entertainmentwaarde krijgt.
Het doel van dit project is dus om een 
interactieve expositie te ontwerpen, die 
op een attractieve manier bezoekers de 
impact en verschillende aspecten van zout 
wereldwijd laat ontdekken.

8

1.2 Aanleiding

1.3 Leeswijzer
In de eerst vijf hoofdstukken is het 
onderzoek beschreven dat aan de basis 
staat van het ontwerpproces. Dit zijn 
onderzoeken naar de context van de 
wereldzoutkaart, de beoogde doelgroep van 
de wereldzoutkaart, de aspecten waarmee 
rekening gehouden moet worden voor het 
ontwerpen van een eenvoudig leerbaar 
systeem en het gebruik van Virtual Reality  
in musea. In het zesde hoofdstuk is een 
programma van eisen opgesteld op basis 
van dit onderzoek. In het zevende hoofdstuk 
zijn vier concepten ontworpen en is hier een 
keuze in gemaakt. In het achtste hoofdstuk 
is dit concept tot in detail uitgewerkt. In 
het negende hoofdstuk is dit concept 
geëvalueerd op basis een gebruikstest en 
de eisen. In het tiende en laatste hoofdstuk 
wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag 
en worden er aanbevelingen aan het 
museum gedaan. 

FIGUUR 1: Het Zoutmuseum
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Bestuur
Het museum is een vrijwilligersorganisatie, 
maar heeft desondanks een relatief grote 
hoeveelheid geld te besteden. Het budget voor 
een dergelijke installatie moet worden geschat 
in de richting van €10.000. Dit is het budget 
dat mag worden gebruikt voor de totale bouw 
van het product en omvat dus alle aspecten 
hiervan. Het bestuur en de medewerkers van 
het museum hebben zelf weinig ervaring met 
het gebruik van virtual reality. Hun expertise 
ligt bij de kennis van zout.  Aangenomen mag 
dus worden dat voor de installatie externe 
partijen moeten worden ingehuurd. Zoals 
eerder genoemd is het belang van het museum 
om mensen op een attractieve manier van veel 
informatie over zout wereldwijd te voorzien. 
Voor dit project wordt slechts een beperkt 
aantal landen meegenomen, maar het museum 
wil dit naargelang de tijd vordert zelf kunnen 
uitbreiden.  

Bezoekers
Het museum ontvangt jaarlijks zo’n 4000 
bezoekers. Vaak komen deze mensen alleen 
of in kleine groepen van twee tot vier mensen. 
Soms echter, ontvangt het museum groepen 
van meer dan tien mensen. De gemiddelde 
leeftijd van de bezoekers van het museum 

ligt rond de 50 jaar. Deze mensen hebben 
over het algemeen weinig kennis over zout en 
komen met de insteek hier meer over te weten 
te komen. Voor meer achtergrondinformatie 
over de bezoekers, zie paragraaf 3.2 Voor 
een klein bedrag, kan op afspraak een gids 
worden ingehuurd, die een rondleiding door het 
museum verzorgt.

Onderhoudsmedewerkers
Het onderhoud van het museum wordt 
voornamelijk verzorgd door de vrijwilligers die 
het museum in dienst heeft. Deze mensen 
hebben vanzelfsprekend geen ervaring met 
VR. Het onderhoud bestaat vooral uit het 
schoonmaken van de museumruimtes en 
het aan en uitzetten van de exposities. De te 
ontwerpen installatie mag er dus niet voor 
zorgen dat bepaalde delen van de ruimte niet 
meer kunnen worden schoongemaakt. Ook 
moet het aan- en uitzetten van de exposities 
geen ingewikkelde procedure zijn. Wanneer de 
installatie een technisch probleem heeft, zal een 
expert worden gevraagd om dit op te lossen. 
Alle hardware, waarbij moet worden gedacht 
aan, computers, projectors of sensoren, moet 
voor hen dus makkelijk bereikbaar zijn.       

Om een goed beeld te krijgen van de context en belangen van het museum en informatie 
rond zoutwinning, is een analyse gemaakt van de huidige situatie met betrekking tot de 
wereldzoutkaart.  Het doel hiervan is om erachter te komen wat de eisen vanuit het museum zijn, 
waaraan de nieuwe installatie moet voldoen. Hiervoor zijn de belanghebbenden van de installatie 
geanalyseerd, is de beoogde ruimte voor de wereldzoutkaart onderzocht en is de huidige 
wereldzoutkaart onder de loep genomen. 

2.1 Belanghebbenden

2Achtergrond
Analyse naar de context van de wereldzoutkaart
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Het Zoutmuseum laat in hun exposities veel 
verschillende aspecten van zout zien. Om 
erachter te komen wat de andere tentoonstel-
lingen laten zien, en wat de nieuwe wereldzout-
kaart dus niet hoeft mee te nemen of waar nog 
mogelijkheden liggen, zijn deze bekeken. 
In deze paragraaf volgt een visueel overzicht 
van de meest belangrjke exposities.
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2.2 Exposities in het Zoutmuseum

FIGUREN 3&4: Zout in de Twentse bodem. Alles over 
de zoutwinning in Twente en de invloed van zout-
producent AkzoNobel. Er wordt uitgelegd hoe het zout 
hier uit de grond wordt gehaald en hoe dit vervolgens 
verwerkt wordt. 

FIGUUR 2: Zout en leven. Leer alles over de rol van zout 
in het menselijk lichaam. Hoeveel zout heeft het lichaam 
nodig en waar wordt het voor gebruikt? 
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FIGUREN 5&6: Zout en milieu. Informatie over de rol van 
zout op de aarde. Wat is de impact van zoutwinning op 
de aarde? Hoe wordt het gevormd? Waar wordt het voor 
gebruikt?   

FIGUREN 7&8: Zout en cultuur. Een uitgebreide expositie 
over de rol van zout en zoutwinning in de maatschappij 
en in de geschiedenis. 
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De ruimte waar de installatie moet komen te 
staan beslaat 19m2. De afmetingen van deze 
ruimte zijn 4,85 x 4,10 m. Vooralsnog is deze 
ruimte belicht, maar de ramen zijn afgedekt 
met grote doeken die de gehele rechterzij- en 
achterwand beslaan. De ruimte heeft twee 
doorgangen die altijd vrij moeten blijven. Een 
ingang aan de voorzijde en een uitgang aan 
de linkerzijde (vanaf de ingang van de ruimte 
gezien). De installatie mag er niet voor zorgen 
dat deze doorgangen worden geblokkeerd 
of dat bezoekers deze doorgangen gaan 
blokkeren. Het bouwbesluit 2012 geeft aan 

dat voor een veilige vluchtroute de minimale 
doorgang 85cm moet beslaan. (BRIS , 2017) 
Dit is dus de minimale doorgang die tussen de 
installatie en de uitgang moet blijven.

In figuur 9 is de beoogde ruimte aangegeven 
in het blauw. Ook is hier de museumroute in 
aangeduid. 
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2.3 Beoogde museumruimte

FIGUUR 9: Plattegrond en museumroute van de begane grond van het museum

Onderzoeksfase | Achtergrond
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FIGUUR 10: Museumruimte van de huidige wereldzoutkaart
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Scherm
De huidige wereldzoutkaart in het Zoutmuseum 
wordt gepresenteerd op een groot Lcd-scherm. 
Dit scherm is 150 x 80 cm groot en is geplaatst 
tegen de achterwand van de ruimte, zodanig 
dat mensen er recht tegenaan kijken wanneer 
ze de ruimte binnenlopen. Hierop is een 
wereldkaart te zien met stippen die aangeven 
in welke landen er zoutwinning plaatsvindt. 
Onder in beeld staat tevens een lijst, in de vorm 
van een ‘cover flow’, die ook deze verschillende 
gebieden weergeeft. Op zowel de stip als het 
item in de lijst kan worden geklikt om door 
te gaan naar de informatiepagina van het 
desbetreffende gebied. Deze informatiepagina 
toont een slideshow met foto’s van de 
zoutwinning in dat gebied. Ook wordt hier 
extra informatie geboden in tekstvakken. Deze 
informatie gaat vaak over de historie van 
zoutwinning in dat gebied. De tekstvakken 
hebben een timer die aangeeft wanneer het 
volgende tekstvak komt. Bezoekers kunnen de 
tekstvakken ook zelf doorklikken. De huidige 
wereldzoutkaart laat 26 verschillende gebieden 
zien waar zout wordt gewonnen, verdeeld over 
23 landen. In bijlage A zijn deze gebieden met 
hun winningsmethoden weergegeven. 

Besturing
Bezoekers besturen het Lcd-scherm met 
een trackball en drie knoppen. Deze zijn 
geïntegreerd in een houten blok op ongeveer 
1,5m voor het scherm. De trackball wordt hierbij 
gebruikt als muis om naar de verschillende 
gebieden te bewegen en de knoppen, waarvan 
in feite alleen de linker functioneel is, worden 
gebruikt om dingen aan te klikken. In figuren 11 
en 12 is de huidige kaart weergegeven. 

2.4 Huidige wereldzoutkaart

FIGUUR 12: Besturing van de huidige wereldzoutkaart

FIGUUR 11: Huidige wereldzoutkaart
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Problemen met het behalen van de 
museumabitie
Het museum wil met de wereldzoutkaart 
een attractieve tentoonstelling neerzetten die 
mensen doet verbazen over de invloed van zout 
wereldwijd. Met het woord ‘attractief’ wordt in de 
museumcontext bedoeld ‘uitnodigend om mee 
aan de slag te gaan’ en ‘voor een bijzondere, 
unieke gebruikservaring zorgend’ Er zijn bij de 
huidige wereldzoutkaart een aantal dingen aan 
te wijzen die ervoor zorgen dat het beoogde 
doel van het museum niet wordt gehaald.

Doordat de kaart tegen de achterwand 
geplaatst is, maakt hij weinig indruk en nodigt 
hij weinig uit tot gebruik. Dit heeft ook te maken 
met de vereiste gebruikersinteractie. Deze 
verschilt namelijk weinig van het opzoeken van 
informatie op een computer; iets wat mensen 
thuis ook kunnen doen. Dit wordt nog versterkt 
door het feit dat slechts één persoon tegelijk de 
kaart kan bedienen. Andere bezoekers zullen 
moeten wachten of doorlopen naar andere 
tentoonstellingen. Het laatste zorgt er voor 
dat mensen de kaart vervolgens vergeten en 
helemaal niet gebruiken tijdens hun bezoek aan 
het museum. 

Het feit dat de kaart geplaatst is aan het 
eind van de museumroute op de begane 
grond draagt ook bij aan het vergeten van 
de tentoonstelling. Wanneer mensen weer 
teruglopen naar beneden komen ze namelijk 
uit in de hal van het museum en niet bij de 
wereldzoutkaart. Om deze reden is het extra 
belangrijk dat de tentoonstelling meten uitnodigt 
tot gebruik en plaats biedt aan voldoende 
mensen.   

Functionele problemen 
Tijdens het gebruik van de wereldzoutkaart zijn 
er ook een aantal functionele problemen op te 
merken. Dit zijn problemen die ervoor zorgen 
dat de installatie niet goed werkt en die bij 
mensen voor een onprettige gebruikservaring 
zorgt. 

Het eerste probleem is het feit dat er 24 
gebieden met een stip zijn aangegeven op de 
kaart en er 26 gebieden in de lijst staan. Hier 
is dus overlap. De kaart lost dit nu op door bij 
het aanklikken van een stip die twee gebieden 
in hetzelfde land aanduidt te navigeren naar de 
laatst geopende slideshow. 

De trackball die als muis gebruikt wordt is erg 
onnauwkeurig. Ook is één knop voldoende om 
de kaart te gebruiken. De overige twee knoppen 
die geïntegreerd zijn voegen niks toe en zorgen 
alleen maar voor verwarring bij de bezoekers. 

De resolutie van de presentatie is niet hoog 
genoeg om het complete Lcd-scherm te vullen. 
Dit resulteert in grote zwarte balken om de 
kaart heen. 
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Het museum wil graag dat de informatie die de 
wereldzoutkaart gaat presenteren, net als alle 
informatieborden en posters, in de huisstijl van 
het museum wordt weergegeven. Middels een 
visuele analyse (figuur 13) is de huisstijl van het 
zoutmuseum in kaart gebracht. Dit zal later als 
basis gebruikt worden voor het ontwerpen van 
een gebruikersinterface. 

2.5 Huisstijl van het Zoutmuseum

FIGUUR 13: Visuele analyse van de huisstijl van het Zoutmuseum



De bezoekers van het museum vormen de doelgroep van de wereldzoutkaart. Het doel van het 
museum is deze op een attractieve manier van informatie voorzien over zout wereldwijd. Echter 
bezoekt niet iedereen het museum vanuit dezelfde motivatie en is er dus verschil in hoe mensen 
in een museum vermaakt worden. In dit hoofdstuk zijn verschillende typen publiek uiteengezet. 
Vervolgens zijn de bezoekers van het zoutmuseum geobserveerd en geïnterviewd om erachter te 
komen welke typen publiek het zoutmuseum bezoeken en waar deze naar op zoek zijn tijdens een 
museumbezoek.

3.1 Verschillende soorten publiek

3Doelgroep
Analyse naar de beoogde doelgroep van het museum

Om de verschillende soorten publiek in te 
delen, is onderscheid gemaakt op basis van 
hun motivatie om een museum te bezoeken. 
Falk (2006) heeft onderzocht dat bezoekers in 
te delen zijn in 5 categorieën, op basis van hun 
motivaties. Deze categorieën zijn hieronder kort 
omschreven. Deze categorieën vertellen alleen 
iets over de motivatie van een persoon om een 
museum te bezoeken. Falk zegt dus ook dat 
mensen afhankelijk van het type museum, of 
het tijdstip binnen verschillende categorieën 
vallen.

Onderzoekers
Bezoekers die gedreven zijn door hun 
nieuwsgierigheid voor het onderwerp van het 
museum. Zij zijn op zoek naar dingen die hun 
aandacht grijpen en hen iets leren. Zij verlangen 
in het zoutmuseum dus veel nieuwe informatie 
te weten te komen over zout. Om dit publiek te 
bedienen moet de wereldzoutkaart ten eerste 
interessant overkomen en ten tweede veel 
nieuwe (verrassende) informatie bieden 
 
Bemiddelaars
Bezoekers die gemotiveerd zijn een museum 
te bezoeken vanwege sociale redenen. Zij 
vinden het leuk als andere mensen in hun 
groep, bijvoorbeeld hun kinderen dingen leren. 
Zij bezoeken het vooral om een leuke tijd te 

hebben of om anderen een leuke tijd te laten 
hebben, maar in mindere mate om dingen te 
leren. 

Hobbyisten
Voor deze mensen heeft het onderwerp van 
het museum overlap met hun persoonlijke 
hobby. Zij bezoeken een museum voornamelijk 
met een specifiek doel dat te maken heeft met 
een deel van de inhoud van een museum. Zij 
zijn op zoek naar verassende details over de 
onderwerpen binnen het museum, naar dingen 
die ze nog niet over het onderwerp wisten.    
 
Ervaringszoekers 
Ervaringszoekers bezoeken een museum 
vooral om een bestemming te hebben en iets 
te kunnen doen. Ze willen een ervaring opdoen 
en een leuke tijd hebben. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn toeristen die toevallig in de buurt 
zijn en een activiteit nodig hebben om hun 
middag mee te besteden.  

Herladers 
Deze bezoekers zoeken in een museum een 
plek om tot rust te komen, of te ontsnappen 
aan hun dagelijkse sleur. Zij hebben niet 
noodzakelijk een interesse in het onderwerp of 
in het hebben van een bijzondere ervaring.  

18
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De voorgaande categorieën zijn voornamelijk 
van toepassing op volwassenen. Het museum 
heeft echter aangegeven dat zij ook kinderen 
en jongeren als publiek willen bereiken. Om 
deze reden is ook onderzocht hoe kinderen, 
jongvolwassenen en families te bedienen. Ook 
deze groepen zijn hieronder kort omschreven, 
wat betreft hun wensen in een museum. 

Kinderen
Kinderen gebruiken musea anders dan 
volwassenen. Zij hebben een andere leerstijl en 
willen in musea op een actieve manier dingen 
te weten komen over het onderwerp van het 
museum. (Ringel, 2005) Waar volwassenen zich 
laten verrassen door de verschillende dingen 
die bij het museum te vinden zijn, hebben 
kinderen vaak al een eigen ‘agenda’ voordat 
ze bij het museum aankomen en weten ze 
dan al wat ze willen zien. Vaak komt deze niet 
overeen met wat het museum aan bezoekers 
toont. (Johanson & Glow, 2012) Als museum 
kun je hier dus op in proberen te spelen. Maar 
je kunt ze ook proberen te verrassen met een 
tentoonstelling die meteen de aandacht van 
kinderen grijpt. 

Jongvolwassenen
Schrapnel (2012) heeft onderzoek gedaan naar 
wat jongvolwassenen van musea verlangen. Dit 
zijn de belangrijkste resultaten: 

83% van de jongvolwassenen bezoekt 
een museum vanwege een specifieke 
tentoonstelling. Voor het zoutmuseum is 
het dus belangrijk een publiekstrekker te 
hebben, die jongvolwassenen aanspreekt. De 
meerderheid van de jongeren geeft ook aan 
verschillende interactieve tentoonstellingen 
te willen in een museum. Bij voorkeur nieuw 
en uniek. Als laatste geven jongeren aan om 
museumbezoeken een socialere activiteit te 
laten zijn. Museums zouden hen veel meer 
aanspreken wanneer ze samen met hun 

vrienden er een leuke tijd kunnen hebben.   
De insteek van het zoutmuseum om een nieu
we interactieve wereldzoutkaart te willen 
implementeren, strookt dus met de 
resultaten gevonden in dit onderzoek. Om 
jongvolwassenen aan te spreken, moet de kaart 
een zekere uniciteit krijgen en moet het sociale 
interactie tussen bezoekers stimuleren. 

Families
Onder de term familie worden hier ouders met 
hun kinderen bedoeld. De ouders kunnen hier 
vaak vergeleken worden met de bemiddelaars 
genoemd door Falk. Vaak echter willen zij 
ook dingen leren en niet alleen hun kinderen 
helpen. Het liefst leren ze samen zonder het 
door te hebben. Om dit te bewerkstelligen moet 
samenwerking tussen ouders en kinderen 
gestimuleerd worden. Een aantal richtlijnen 
hiervoor zijn:

• Het aanmoedigen van actieve deelname bij 
een tentoonstelling. Kinderen worden hier 
enthousiast van en het vergemakkelijkt het 
samenwerken tussen ouders en kinderen. 

• Het combineren van zowel technologische 
als fysieke interactiviteit. 

• Een ontwerp dat familievriendelijk is. Hierbij 
moet worden gedacht aan bijvoorbeeld 
objecten op kinderhoogte en tekst die 
begrijpelijk is voor kinderen.  
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Om een beeld te krijgen onder welke 
categorieën de bezoekers van het zoutmuseum 
vallen en wat zij van een wereldzoutkaart 
verlangen, zijn een flink aantal bezoekers 
geïnterviewd en is hun gebruik van de huidige 
kaart geobserveerd. De observaties waren 
bedoeld om erachter komen hoe en met welk 
doel bezoekers de kaart nu gebruiken, om 
hier rekening mee te houden in het ontwerp. 
De interviews zijn gehouden om te bepalen 
of bezoekers het gebruik van VR als goede 
oplossing zien of dat er beter een andere 
manier gezocht kan worden om de kaart 
te verbeteren. Ook zijn er vragen gesteld 
om erachter te komen welke informatie 
bezoekers interessant vinden om te weten over 
zoutwinning en hoe bezoekers dit het liefst 
zouden zien. De belangrijkste resultaten hiervan 
worden hier vermeld. De volledige vragenlijst 
van het interview is te vinden in bijlage B

Observatie
Het eerste dat opvalt wanneer gekeken wordt 
naar hoe mensen de kaart nu gebruiken is dat 
mensen vaak het eerst Nederland opzoeken. 
Ondanks dat op andere plekken in het museum 
al te vinden is hoe in Nederland zout wordt 
gewonnen, zoeken mensen er toch nog naar 
op de kaart. Nederland zal dus meegenomen 
moeten worden op de nieuwe kaart. 

Waar volwassenen ieder land bezoeken dat 
ze willen zien en alle informatie rustig tot 
zich nemen, gaan kinderen overal heel snel 
doorheen zonder alles te lezen. Ze zijn vooral 
onder de indruk van cijfers, zoals sinds wanneer 
al zout wordt gewonnen in bepaalde landen en 
zoeken hierin vooral de extremen op.  

Ouderen zijn daarentegen meer geïnteresseerd 
in hoe de methoden in hun werk gaan en 
nemen de tijd om hier rustig naar te kijken. 
Vaak speelt hier ook een stukje herkenning 
in mee. Mensen hebben zoutwinning in 

bepaalde landen op vakantie soms al gezien en 
herkennen dit terug op de kaart, waardoor het 
hun interesse wekt. Deze interesse zorgt er ook 
voor dat wanneer meerdere mensen tegelijk bij 
de kaart staan, ze met elkaar in gesprek gaan. 

Aangezien de kaart slechts door één 
bezoeker tegelijk gebruikt kan worden, staan 
er vaak mensen te wachten wanneer er geen 
gesprekken ontstaan. Vaak lopen mensen 
dan weg om iets anders te bekijken en komen 
mensen later of helemaal niet terug. Wanneer 
mensen niet terugkomen heeft dit waarschijnlijk 
te maken met het feit dat de kaart zich aan het 
einde van de route op de begane grond begeeft 
en dus weer vergeten wordt. De kaart moet dus 
door meerdere mensen tegelijk gebruikt kunnen 
worden. Gebaseerd op het gemiddeld aantal 
wachtenden moeten zo’n 2 à 3 verschillende 
groepjes bezoekers – groepen mensen die 
elkaar niet kennen – de kaart tegelijkertijd 
kunnen gebruiken. Wanneer dit kan, zullen 
vermoedelijk ook gemakkelijker gesprekken 
ontstaan.

Interview
Voordat inhoudelijke vragen gesteld zijn, is 
eerst van elke bezoeker de leeftijd en de reden 
van het bezoek gevraagd, om zo te weten 
wat voor publiek het museum trekt en wat 
hun motivatie is. Op basis hiervan kunnen 
ze ingedeeld worden in de eerdergenoemde 
categorieën. Het blijkt dat de meeste mensen 
die het zoutmuseum bezoeken boven de 
50 zijn. Deze mensen zijn hier vooral omdat 
ze toevallig in de buurt waren vanwege 
bijvoorbeeld een weekend weg, en nog iets te 
doen zochten. Hieruit blijkt dus dat de meeste 
mensen die het museum bezoeken, binnen de 
categorie van de ervaringszoekers vallen: een 
leuke tijd hebben staat voorop bij deze mensen, 
onafhankelijk van de hoeveelheid nieuwe 
dingen die ze leren
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3.2 Bezoekers van het Zoutmuseum
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Er zijn vragen gesteld gericht op het nieuwe 
ontwerp van de wereldzoutkaart. Deze 
waren bedoeld om erachter te komen wat 
de verbeterpunten zijn van de huidige 
kaart volgens de bezoekers, om dit mee te 
nemen in het nieuwe ontwerp. Naast de in 
paragraaf 2.4 beschreven problemen die ik 
zelf al gevonden had was een veelgenoemd 
punt het niet aansluiten van de tekst op de 
slideshow met foto’s. Bezoekers zouden graag 
elke foto ondersteund zien met bijbehorende 
tekst. Een ander genoemde oplossing is het 
gebruik van filmpjes in plaats van foto’s om de 
zoutwinningsmethode te illustreren. Volgens 
veel mensen laat de kaart ook te veel landen 
zien. De meeste mensen geven aan er een 
aantal te bekijken die hun interessant lijken, 
maar alles bekijken veel te lang zou duren. 

Op de vraag welke aspecten van zout over 
de wereld de mensen wilden ontdekken, 
kwam naar voren dat mensen vooral naar de 
verschillende winningsmethoden van zout in 
ieder land op zoek zijn. 
In mindere mate zijn ze geïnteresseerd in de 
cijfers over bijvoorbeeld jaarlijkse zoutproductie, 
hoewel dit volgens sommige mensen wel leuk 
kan zijn om te vergelijken. De export van zout 
over de wereld is wel een aspect waar de kaart 
volgens veel mensen goed voor kan worden 
gebruikt.    

De vraag of mensen bekend waren met Virtual 
Reality leverde veel twijfelende antwoorden 
op. Een aantal mensen waren er totaal mee 
onbekend en anderen kenden het vooral van 
het opzetten van een VR-bril. Hier ligt dus 
ruimte om de bezoeker te verbazen met voor 
hun nieuwe mogelijkheden. Op de vraag of ze 
Virtual Reality als geschikte oplossing zagen 
voor een wereldzoutkaart, waren de meeste 
bezoekers ook twijfelachtig. Er werd niet 
zeer enthousiast gereageerd en de meeste 
antwoorden wezen erop dat het misschien iets 

toe zou voegen voor de beleving, maar dat 
bezoekers er in eerste instantie niet om staan te 
springen. Wanneer dit gebruikt wordt is het dus 
van belang om de interactie met de installatie 
zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te houden. 
Omdat bezoekers hoogstwaarschijnlijk maar 
een relatief korte tijd bij de installatie zullen 
doorbrengen, mag er geen sprake zijn van 
een leercurve wat betreft de omgang met het 
systeem. De mogelijkheden en de wijze van 
gebruik moeten in één keer duidelijk zijn. 

Een spelelement in de wereldzoutkaart werd 
gezien als leuk voor kinderen, maar niet zozeer 
geschikt voor volwassenen. Gezien het doel van 
museum, om het museum ook voor kinderen 
interessant te maken, kan een spelelement in 
bijvoorbeeld de vorm van puzzels of quizzen 
dus een waardevolle toevoeging zijn. 
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Om ervoor te zorgen dat mensen de door hun gewenste nieuwe informatie op het gebied van 
zoutwinning te weten komen, is het van belang dat de installatie een gebruiksvriendelijke interface 
krijgt. De bezoeker wil namelijk niet bezig zijn met leren hoe de installatie werkt, maar met 
informatie over zout ontdekken. De interactie met de installatie dient dus eenvoudig leerbaar te zijn 
en hiervoor moet de bezoeker, ten aller tijde te worden meegenomen in het ontwerp. 

Er zijn vier dingen onderzocht om ervoor te zorgen dat bezoekers de mogelijkheden van de 
installatie snel leren: De aandachtspunten voor een cognitief ergonomisch systeem. De manier 
waarop mensen nieuwe informatie tot zich nemen en wat de implicaties hiervoor zijn voor een 
gebruikersinterface. De menselijke aandachtsverdeling bij het zoeken naar nieuwe informatie en 
de implicaties hiervan voor een ontwerp. De belangrijkste richtlijnen voor het ontwerpen van een 
gebruiksvriendelijke interface. 

4.1 Aandachtspunten vanuit cognitieve ergonomie 

4Leerbaarheid
Analyse naar de richtlijnen voor een cognitief ergonomisch systeem

Volgens Norman (1986) zijn er drie belangrijke  
aandachtspunten voor het ontwikkelen van 
een cognitief ergonomisch systeem. Dat wil 
zeggen dat het goed aansluit bij de werking en 
capaciteit van de menselijke hersenen. Dit is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat het systeem 
voor mensen natuurlijk aanvoelt. 

Ten eerste moet het mentale model dat 
een gebruiker van een systeem heeft, 
overeenkomen met het werkelijke systeem. 
Het mentale model is echter niet te sturen. 
De gebruiker heeft van tevoren een bepaalde 
verwachting van de werking en daar moet het 
ontwerp zo goed mogelijk op inspelen. Om 
dit te bewerkstelligen is het goed om te kijken 
naar vergelijkbare producten of systemen die 
mensen goed kennen. 

Het tweede aandachtspunt is de relatie tussen 
input van de gebruiker en output van het 
systeem. (Norman, 1986) Deze moet consistent 
zijn, wat betekent dat dezelfde soort input altijd 

dezelfde soort output oplevert en wanneer 
een gebruiker een bepaalde output verlangt 
hij dezelfde input moet leveren. Hierbij kan 
worden gedacht aan bijvoorbeeld een bepaalde 
beweging op een scherm. Voor het scrollen 
op een pagina moet altijd dezelfde beweging 
gedaan worden

Het derde en laatste aandachtspunt is het 
leveren van goed feedback aan de gebruiker. 
(Norman, 1986) Wanneer een gebruiker een 
handeling doet moet het systeem hem voorzien 
van feedback die aangeeft dat zijn handeling 
wel of niet de juiste is. Zo krijgt de gebruiker 
een goed beeld van het effect van bepaalde 
handelingen op het systeem. 
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Hoe bezoekers met de nieuwe kaart omgaan 
heeft alles te maken met hoe ze de nieuwe 
informatie, in dit geval de werking van een 
systeem dat ze nog nooit gezien hebben, 
verwerken. De keuzes die ze maken 
tijdens het interacteren met het systeem 
moeten goed zijn om eenvoudig met de 
installatie om te gaan. Aan de hand van het 
informatieverwerkingsproces volgens Wickens 
(1992) Is geanalyseerd hoe mensen tot het 
maken van een keuze komen. Hierin speelt het 
werkgeheugen van mensen een belangrijke 
rol. Om hier richtlijnen voor het ontwerp uit te 
halen is de werking van het werkgeheugen ook 
geanalyseerd. 

Informatieverwerkingsproces
Mensen baseren keuzes die ze maken op 
een aantal dingen. De basis hiervan wordt 
gevormd door het werkgeheugen: het systeem 
in de hersenen dat informatie tijdelijk opslaat 
en beheert om zo complexe cognitieve taken 
uit te voeren. (MedicineNet, 2017) Een andere 
factor die meespeelt is de waarneming. Deze 
wordt beïnvloed door input van de zintuigen en 
het langetermijngeheugen. Tussen het werk- 

en het langetermijngeheugen bestaat een 
wisselwerking. Delen van het werkgeheugen 
worden in het langetermijngeheugen 
opgeslagen om in de toekomst weer gebruikt 
te worden. Informatie die is opgeslagen in 
het langetermijngeheugen kan daarom ook 
worden gebruikt door het werkgeheugen 
tijdens het maken van een keuze. Het derde 
aspect wordt gevormd door de dingen waar 
mensen op het moment van het maken van 
de keuze hun aandacht op richten. Deze 
dingen beïnvloeden zowel de waarneming 
als de keuze als de uitgevoerde actie. In 
paragraaf 4.3  Wordt verder ingegaan op 
hoe mensen hun aandacht verdelen, en de 
implicaties hiervan voor het ontwerp van de 
gebruikersinterface. Nadat mensen op basis 
van een geschikte respons hebben gekozen 
voeren ze deze uit. Het resultaat van deze 
handeling vormt vanzelfsprekend nieuwe 
feedback voor de zintuigen. Het werkgeheugen 
en de waarneming van nieuwe informatie zijn 
dus twee aspecten waar mensen hun keuzes 
op baseren. 
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4.2 Verwerken van informatie

FIGUUR 14: Informatieverwerkingsmodel volgens Wickens
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Werkgeheugen
Het werkgeheugen vormt, zoals eerder 
genoemd, de basis van het maken van 
keuzes en bepaalt dus voor het grootste deel 
hoe mensen nieuwe apparaten begrijpen en 
gebruiken. Voor een goed ontwerp van de 
gebruiksinteractie is het belangrijk om de 
mogelijkheden en de beperkingen van het 
menselijk werkgeheugen in acht te nemen.  

Volgens Baddeley (2003) zijn er twee systemen 
in het menselijk brein om informatie in op te 
slaan: de phonological loop en het visuo-spatial 
sketchpad. De phonological loop, herhaalt 
constant een bepaald aantal geluiden en slaat 
ze zo op in het tijdelijke werkgeheugen. Het 
visuo-spatial sketchpad onthoudt alles visuele 
en ruimtelijke informatie. Onder deze visuele 
informatie vallen ook de visualisaties van 
gesproken informatie. Het brein slaat geluid en 
beeld dus apart op en coördineert de informatie 
vanuit deze twee systemen, maar heeft 
limiatiies of eigenschappen waarmee rekening 
moet worden gehouden tijdens het ontwerpen. 
Dit zijn de belangrijkste:

• Mensen zijn gemiddeld in staat slechts 5 
tot 9 onafhankelijke dingen in hun tijdelijke 
werkgeheugen op te slaan. Wanneer men 
zich niet hierop concentreert zoals tijdens 
een museumbezoek zal dit aantal 5ond de 5 
liggen.

• Informatie in het werkgeheugen kan al 
worden vergeten wanneer slechts een 
aantal seconden tussen het ontvangen en 
het gebruiken hiervan ligt. 

• Wanneer oude informatie te snel wordt 
geüpdatet kan de oude informatie de nieuwe 
nog verstoren. 

• Wanneer informatie te veel op elkaar lijkt 
kan het elkaar belemmeren.

• Het is beter om informatie te verdelen 
over de visuospatial sketchpad en de 
phonological loop door tekstuele en visuele 
informatie te combineren .

Deze richtlijnen worden meegenomen wanneer 
een gebruikersinterface voor het systeem wordt 
ontworpen.

24

FIGUUR 15: Model van het werkgeheugen volgens Baddeley
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Zoals vermeld in paragraaf 4.2 is de verdeling 
van menselijke aandacht van belang bij het 
maken van goede keuzes wat betreft nieuwe 
informatie. Anders gezegd, bezoekers moeten 
op de juiste dingen letten bij het interacteren 
met het systeem om fouten te voorkomen. 
Om dit te sturen is onderzocht hoe mensen 
hun aandacht verdelen. Aandacht kan worden 
onderverdeeld in drie categorieën waarvan 
twee vormen belangrijk zijn voor het zoeken 
naar- en begrijpen van nieuwe informatie: 
selectieve aandacht en gefocuste aandacht. 

Selectieve aandacht
Selectieve aandacht kan worden gezien als 
het zoeken naar dingen die verwerkt moeten 
worden in de omgeving. De kans dat een prikkel 
of een stuk informatie deze aandacht vangt 
wordt bepaald door vier factoren.

Hoe opvallend prikkels zijn bepaalt voor een 
groot deel of het de aandacht vraagt. Geluiden 
zijn opvallender dan visuele prikkels en hoe 
meer contrast iets heeft met de omgeving, 
hoe meer het in het oog springt. Wanneer een 
waarschuwing moet worden gegeven wordt 
heel erg rekening gehouden met deze factor. 

Wanneer iemand meer weet over de verwachte 
locatie en tijd van een stuk informatie is de kans 
groter dat hij het waarneemt. Dit is de reden dat 
er beter opgelet wordt bij snelle veranderingen 
in de omgeving dan bij langzame, bijvoorbeeld 
in het verkeer. Er wordt verwacht dat er 
meer aandacht vereist is tijdens een drukke 
verkeerssituatie. Het is dus belangrijk om 
waardevolle informatie op de verwachte plek 
weer te geven om te voorkomen dat gebruikers 
het missen.    

Wanneer van een stuk informatie verwacht 
wordt dat het weinig waarde heeft, zal de 

gebruiker hier zijn aandacht niet op richten. 
Dit is bijvoorbeeld de reden dat tijdens 
het autorijden niet in de zijspiegels wordt 
gekeken: er is veel te zien maar het is tijdens 
het vooruitrijden irrelevant omdat het toch al 
voorbijgekomen is. Gebruikers zijn dus constant 
op zoek naar de meest waardevolle informatie 
en wanneer iets minder waardevol is, is de kans 
kleiner dat mensen hun aandacht erop richten.

De hoeveelheid moeite die gestoken moet 
worden om informatie te verkrijgen heeft een 
negatieve invloed op selectieve aandacht. 
Dit geldt vooral voor visuele informatie. 
Bijvoorbeeld wanneer het hoofd gedraaid moet 
worden om iets achter je te kunnen bekijken. 
Wanneer een stuk informatie niet gemist mag 
worden, moet dit in het directe blikveld van de 
gebruiker liggen. 

Gefocuste aandacht
Gefocuste aandacht is het ervoor zorgen dat 
informatie van die soort verwerkt blijft worden 
en het voorkomen van afleiding door andere 
soorten informatie of prikkels. Deze afleiding 
wordt voornamelijk veroorzaakt door zeer 
opvallende prikkels zoals geluid of zeer in het 
oog springende visuele informatie. Maar zelfs 
niet opvallende visuele prikkels die slechts 1° 
van de gefocuste informatie afwijkt veroorzaakt 
een kleine afleiding. Om hier zo goed mogelijk 
mee om te gaan moet informatie die bij elkaar 
hoort, hetzelfde gepresenteerd worden en 
informatie die los van elkaar staat, duidelijk 
gescheiden zijn. 

(Wickens & Carswell, 2012)

25

4.3 De verdeling van menselijke aandacht
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De werking van het menselijk brein op het ge-
bied van informatieverwerking en verdeling van 
aandacht levert een aantal richtlijnen op voor 
het ontwerpen van interfaces. Ook met deze 
richtlijnen moet rekening gehouden worden 
wanneer een interface ontworpen wordt voor 
de wereldzoutkaart. De belangrijkste richtlijnen 
voor de wereldzoutkaart zijn hier kort vermeld.

Opbouw
Brede ondiepe menustructuren zijn beter dan 
smalle diepe-. Vanwege de gelimiteerde hoev-
eelheid informatie die het brein kan opslaan 
wordt vaak vergeten welke stappen in een 
menustructuur zijn doorlopen om een bepaal-
de taak te voltooien. Ook moet voor een snelle 
leercurve, de menustructuur helder en consist-
ent zijn en moet vanuit ieder submenu, naar het 
hoofdmenu terug kunnen worden gegaan.   

Iconen en elementen
Wanneer gebruik gemaakt wordt van iconen 
moeten deze zo simpel mogelijk zijn, opdat 
deze meteen begrepen worden. Ook moeten 
ze te onderscheiden zijn van andere iconen die 
tegelijk getoond worden. 

Elementen die hetzelfde aanduiden of dezelfde 
functie hebben, moeten een gelijke vormgeving 
krijgen. Elementen die verschillende functies 
hebben of verschillende dingen aanduiden 
moeten duidelijk verschillen om verwarring te 
voorkomen. 

Met tekst ondersteunde iconen worden beter 
onthouden. Hierbij verdeelt het brein het werk 
namelijk onder zowel het visuo-spatial sketch-
pad als de phonological loop.

Tekst en instructies
Wanneer instructies geboden worden, moet-
en deze niet met te veel tegelijk worden ge-
geven en moeten deze zo kort mogelijk zijn. 
Tekstgrootte is een belangrijk onderdeel van 
de interface. Deze mag zeker niet te klein zijn, 
maar te grote tekst is ook storend. Schreefloze 
lettertypes zijn makkelijker om te lezen. Voor 
leesbare tekst is een hoog contrast met de ach-
tergrond belangrijk. Voor permanente tekst dient 
zwart of wit gebruikt te worden, tijdelijke tekst 
mag gekleurd zijn.

Kleuren
Om gebruikers elementen makkelijk te laten 
herkennen en onderscheiden, is het verstandig 
niet meer dan 5 kleurcodes te gebruiken in de 
totale interface. Kleurgebruik is de beste manier 
om samenhang tussen elementen te duiden. 
Een neutrale achtergrondkleur is het prettigst 
voor de gebruiker. 

(Maguire, 1998)
(Johnson, 2014)
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Interactieve museumtentoonstellingen moeten 
snel te leren zijn voor bezoekers. Ze willen niet 
bezig zijn met leren hoe ze de expositie moeten 
gebruiken, maar met dingen op een leuke 
manier leren. Hiervoor zijn een aantal dingen 
waarmee rekening gehouden moet worden. 

Cognitieve ergonomie biedt een aantal 
basisprincipes voor het ontwerpen van een 
eenvoudig leerbaar systeem. Het mentale 
model, de relatie tussen input van de gebruiker 
en output van het systeem en het geven van 
juiste feedback zijn dingen waar op de juiste 
manier mee moet worden omgegaan tijdens het 
ontwerpen. 

Mensen verwerken nieuwe informatie en 
maken keuzes op basis van een aantal 
dingen. waarneming, langetermijngeheugen 
en werkgeheugen. Die laatste is het meest 
belangrijk en brengt een aantal limitaties met 
zich mee, waarmee rekening gehouden moet 
worden. Wanneer dit niet gebeurt kan het zijn 
dat mensen verkeerde keuzes maken tijdens 
het gebruik en kan het langer duren om te leren 
omgaan met het systeem. Het werkgeheugen 
kan namelijk maar een aantal dingen tegelijk 
opslaan en heeft tijd nodig om nieuwe 
informatie te verwerken. Het bestaat uit twee 
‘systemen’ waarvan de één tekstuele en de 
ander visuele informatie opslaat. Als ontwerper 
kun je hier op in spelen door de informatie 
hierover te verdelen. 

Het leren omgaan met een systeem kan worden 
voorspoedigd door instructies te bieden op 
juiste momenten. Het is alleen wel belangrijk 
dat deze instructies of queues door mensen 
gezien worden. Hierbij is het verstandig te letten 
op de manier waarop mensen hun aandacht 
verdelen. Dit hangt af van vier factoren die 
samen bepalen of een stukje informatie gezien 

wordt: opvallendheid, verwachting, waarde en 
moeite. Een instructie moet dus opvallend zijn, 
op een verwachte plek worden gegeven, veel 
waarde hebben en weinig moeite kosten om 
waargenomen te worden. Bij het bedenken 
welke instructies bezoekers nodig hebben 
en hoe deze worden gegeven, moeten deze 
factoren worden meegenomen.

Als laatste zijn er nog een aantal 
ontwerprichtlijnen voor het ontwerpen van 
een gebruikersinterface. Deze komen voort uit 
de werking van het menselijk werkgeheugen 
en de verdeling van aandacht. Deze 
richtlijnen worden in acht genomen wanneer 
de gebruikersinterface daadwerkelijk wordt 
vormgegeven. 
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Musea gebruiken verschillende technieken om bezoekers op een interactieve manier van 
informatie te voorzien. Om een goed beeld te krijgen welke technieken er gebruikt worden en 
wat de voornaamste toepassingen hiervan zijn is een kleine verkenning van de verschillende 
toepassingen gehouden. Hiermee wordt een goed beeld gekregen van de mogelijkheden voor het 
herontwerp van een wereldzoutkaart. 

Gezien de focus van de opdracht, is dit onderzoek gericht op het gebruik van virtuele en 
toegevoegde realiteit (virtual- en augmented reality). Deze twee technieken hebben verschillende 
toepassingen en zijn dan ook ongelijk aan elkaar. Beide technieken worden verder uitgelicht met 
een aantal voorbeelden. 

5.1 Virtuele realiteit

5Verkenning
Onderzoek naar de huidige toepassingen van VR en AR in musea

Carrozzino & Bergamasco definiëren virtuele 
realiteit als: een complexe technologie die low-
tech technieken uitbuit om een digitale omgev-
ing te creëren waar gebruiks zich compleet in 
voelen meegsleept en waarmee ze kunnen 
interacteren. (Carrozzino & Bergamasco, 2010)
Er zijn twee aspecten aan VR die samen de 
mate van ‘aanwezigheid’ van een gebruiker in 
een virtuele wereld bepalen. Deze aspecten zijn 
interactie en immersie/beleving. (Carrozzino & 
Bergamasco, 2010) Interactie omvat alles wat te 
maken heeft met het aanpassen van de virtuele 
omgeving. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan 
door middel van spraakherkenning, gebaarher-
kenning en het aanraken van objecten in de 
virtuele ruimte. De beleving wordt gezien als 
alles wat op de menselijke zintuigen speelt. De 

zintuigen samen bepalen het fysieke gevoel van 
je in een virtuele omgeving begeven. Volgens 
Jacobson zijn er vier categorieën binnen virtue-
le realiteit te onderscheiden:
• Immersive virtual reality
• Desktop virtual reality 
• Projection-based virtual reality
• Simulation virtual reality
(Jacobson, 1993)

Alle categoriën maken gebruik van verschil-
lende technieken en zijn geschikt voor ver-
schillende toepassingen. Per categorie zal de 
algemene toepassing worden besproken en 
zal een voorbeeld worden gegeven van een 
bestaande toepassing in een museum. 
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Immersive virtual reality
Immersive VR maakt gebruik van een Head 
Mounted Display (HMD), om mensen zich 
daadwerkelijk in een virtuele omgeving te laten 
wanen. Het vereist altijd het gebruik van een 
HMD om de beelden te tonen, voor een realis-
tisch 3D effect. Een voorbeeld van deze tech-
niek is een expostie van het British museum uit 
2015. Hierin werd bezoekers het idee gegeven 
zich te bevinden in de bronstijd. Met behulp 
van een Samsung gear VR headset werden 
bezoekers in de bronstijd ‘geplaatst’. De belev-
ing werd versterkt door geluiden van vogels 
en geknisper van vuur. Een aantal voorwerpen 
konden worden opgepakt en boden mogeli-
jkheid tot kleine interacties. (Rae & Edwards, 
2016) Immersive virtual reality is vooral geschikt 
wanneer een beleving moet worden overge-
bracht aan bezoekers. Wanneer een indruk 
moet worden gegeven van een bepaald gebied 
of tijdsgeest wordt vaak deze vorm van virtual 
reality gebruikt. 

Desktop VR 
Een vorm van virtuele realiteit die gebruik 
maakt van een computerscherm om de 3D 
wereld op te presenteren. Deze vorm van VR 
wordt door musea vaak gebruikt om een digitale 
rondleiding te geven. Zo kunnen mensen bi-
jvoorbeeld thuis voor de computer een museum 
bezoeken. Het Smithsonian museum biedt een 
dergelijke rondleiding waarin alle ruimtes van 
het museum bezocht kunnen worden.  (Smith-
sonian Institution, 2017) Deze vorm van virtual 
reality biedt minder beleving dan immersive VR 
maar heeft ook een andere toepassing. Wan-
neer het overbrengen van een beleving niet 
nodig is, is deze vorm van virtuele realiteit een 
goedkope oplossing om toch veel extra infor-
matie te bieden.    
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FIGUUR 16: Immersive VR in het British Museum

FIGUUR 17: Een digitale rondleiding door het 
Smithsonian



Onderzoeksfase | Verkenning

Projection-based virtual reality
Deze manier van virtual reality maakt gebruik 
van een gesloten ruimte waarin de 3D wereld 
op de wanden wordt geprojecteerd. Hiermee 
houdt deze techniek het midden tussen 
desktop en immersive VR, wat betreft het 
realisme van de beleving. Natura Docet is 
een natuurmuseum in Denekamp waar deze 
techniek gebruikt wordt. Op de muren en de 
vloer is een bosrijke omgeving geprojecteerd 
die reageert op aanrakingen van bezoekers. Zo 
is een volledige interactieve ruimte gecreëerd 
waarbij bezoekers geen individueel HMD 
(head mounted siplay) nodig hebben om toch 
een redelijk gevoel van beleving te krijgen. Op 
deze manier kunnen veel mensen tegelijk met 
één expositie vermaakt worden. Ook kunnen 
bezoekers zo gezamenlijk bezig zijn met het 
vergaren van informatie in plaats van ieder voor 
zich. Deze techniek is dus goed voor het laten 
samenwerken van verschillende bezoekers en 
het stimuleren van interessante discussies. 

Simulation-based virtual reality
Simulatie gebaseerde VR wordt vooral gebruikt 
om de effecten van bepaalde handelingen 
te laten zien ofwel, simuleren. Hierbij is dus 
niet alleen de beleving, zoals bij immersive 
VR, maar ook de interactie van groot belang. 
De gesimuleerde interactie moet namelijk 
overeenkomen met de beoogde interactie in de 
echte wereld. Het Air-Force museum heeft sinds 
2016 een aantal interactieve flight simulatoren 
die de gebruiker het gevoel geven een echt 
oorlogsvliegtuig te besturen. Bezoekers moeten 
in de simulator verschillende doelen halen. (Air 
Force Museum Foundation, 2016) Deze vorm 
van VR wordt vaak gebruikt voor trainingen, 
zoals bijvoorbeeld in een rijsimulator, maar 
wordt in musea maar zelden gebruikt. Hij is 
vooral geschikt wanneer er fysieke handelingen 
nodig zijn bij het overbrengen van een ervaring, 
of waarbij de ervaring bestaat uit het uitvoeren 
van een activiteit. 
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FIGUUR 18: Interactieve ruimte in Natura Docet

FIGUUR 19: Flight simulator in het Air-Force museum
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Toegevoegde realiteit wordt gedefiniëerd 
als: een real-time directe of indirecte 
weergave van een werkelijke omgeving 
die is aangevuld door het toevoegen van 
virtuele, computergegenereerde informatie. 
(Carmigniani & Furht, 2011) Het creëert als 
het ware een extra laag over de bestaande 
wereld heen. Door middel van een extra 
laag over de werkelijkheid worden er dingen 
zichtbaar, die anders niet zichtbaar zijn. Deze 
technieken worden vooral in kunstmusea of 
natuurhistorische musea toegepast, om extra 
infomatie te bieden bij hun exposities. 

Toegevoegde realiteit kan via 3 verschillende 
platforms worden weergegeven: een head-
mounted display, een handheld display en een 
spatial display. (Carmigniani & Furht, 2011) Over 
elk platform zal eerst een beknopte toelichting 
gegeven worden. 

Head mounted display
Een apparaat dat op het hoofd gedragen wordt 
en voor de ogen van de gebruiker een extra 
laag over de werkelijkheid projecteert. Het 
meest bekende voorbeeld van deze techniek 
is Google glass. Deze laag kan op 2 manieren 
geprojecteerd worden; Optical see-through 
systems gebruiken spiegelglazen om de echte 
wereld door te laten en een geprojecteerde 
laag vanaf de achterkant op het spiegelglas te 
reflecteren in het oog van de gebruiker. Video-
see through systems nemen de bestaande 
wereld op met twee camera’s en voegen daar 
computergestuurd een extra laag aan toe. Het 
geheel wordt vervolgens geprojecteerd op 
een klein display aan de binnenkant van het 
apparaat.  

Handheld displays
Smartphones en tabletcomputers zijn 
voorbeelden van draagbare displays die worden 

gebruikt voor toepassingen van toegevoegde 
realiteit. Ze gebruiken speciale videotechnieken 
om computergestuurde beelden over de 
werkelijkheid weer te geven op hun ingebouwde 
displays. Met behulp van ingebouwde camera’s 
wordt de echte wereld opgenomen. Deze 
opnames worden vervolgens samengevoegd 
met computergestuurde beelden en op een 
ingebouwd scherm weergegeven. Een goed 
voorbeeld hiervan is een app, uitgebracht door 
het Smithsonian museum. Door middel van het 
scannen van dierenskeletten met een mobiele 
telefoon of tablet werd hier een huidlaag over 
aangebracht. (Smithsonian Institution, 2015).  
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5.2 Toegevoegde realiteit

FIGUUR 21: Skin and Bones app van het Smithsonian

FIGUUR 20: Google glass: een head-mounted display 
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Spatial displays
Deze techniek maakt gebruik van bijvoorbeeld 
videoprojectoren om beelden direct op de 
bestaande wereld te projecteren. Hiervoor 
hoeven gebruikers het apparaat niet zelf te 
dragen. Er bestaan drie methodes om dit te 
doen. Spatial video see-through displays zijn 
net als handheld displays scherm gebonden. 
Ze nemen beelden op van de echte omgeving, 
voegen dit samen met computergestuurde 
beelden en geven het weer op een los 
scherm. Het verschil tussen deze twee 
technieken is dat deze schermen niet mobiel 
zijn. Een virtuele interactieve tafel is hier een 
voorbeeld van. Spatial optical see-through 
displays combineren de echte wereld met 
computergestuurde beelden door middel van 
bijvoorbeeld semitransparante schermen. De 
echte wereld is er doorheen te zien maar vanaf 
de achterkant worden er extra beelden op 
geprojecteerd. Projector-based spatial displays 
projecteren computergestuurde beelden op 
de oppervlakken van objecten. Voorbeelden 
hiervan zijn bijvoorbeeld interactieve muren of 
vloeren.
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FIGUUR 22: Twee vormen van projector-based spatial 
displays. 
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In dit hoofdstuk zijn de verschillende 
mogelijkheden voor toepassingen van VR en 
AR in musea besproken. Niet iedere toepassing 
is even geschikt voor het Zoutmuseum of voor 
de wereldzoutkaart. 

Immersive VR valt af vanwege de hoge kosten 
die hieraan verbonden zijn. Elke headset heeft 
een eigen computer nodig en om genoeg 
mensen tegelijk te bedienen worden de kosten 
hiervoor dus te hoog. Simulation based VR is 
simpelweg niet gechikt voor deze toepassing. 
Er zijn geen handelingen of activiteiten 
die gesimuleerd hoeven te worden op de 
wereldzoutkaart. 

Wat virtuele realiteit betreft liggen de 
mogelijkheden bij projection based VR of 
desktop VR. Deze technieken zijn relatief 
goedkoop en zeker projection based VR biedt 
mogelijkheid tot het overbrengen van een 
interessante of unieke ervaring wat betreft 
informatiewinning over zout wereldwijd. 

Ook toegevoegde realiteit kan oplossingen 
bieden voor het herontwerp van de 
wereldzoutkaart. Deze oplossingen moeten dan 
vooral gezicht worden in de richtig van Spatial 
displays. Met behulp van projecties op muren of 
vloeren kunnen bezoekers op een leuke manier 
informatie over zout wereldwijd leren. Wanneer 
juist gebruikt, kan dit erg aantrekkelijk en 
overweldigend zijn, terwijl het door de geringe 
hoeveelheid benodigde hardware niet veel hoeft 
te kosten.  

Handheld displays bieden wellicht ook een 
wat uitdagendere mogelijkheid. Het nadeel 
hiervan is echter dat er wel fysieke objecten 
moeten zijn  waar een tablet bijvoorbeeld extra 
informatie aan toevoegt, zoals bijvoorbeeld een 
maquette met allerlei objecten die gescnad 
kunnen worden, betreffende zoutwinning 
wereldwijd. Ook moeten voor bezoekers 
dus tablets aangeschaft worden die gebruikt 
kunnen worden, tenzij wordt verwacht dat alle 
bezoekers een mobiele telefoon hebben en 
ter plekke een app kunnen installeren. Head-
mounted displays zijn waarschijnlijk ook hier 
niet geschikt vanwege de hoge kosten.    
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De resultaten van de analyses hebben geleid tot een Programma van Eisen. Dit programma 
beslaat alle eisen waar de installatie aan moet voldoen om goed aan te sluiten bij de belangen van 
het museum en de bezoekers. Het programma zal later in het verslag als basis gebruikt worden 
om het kunnen maken van een keuze tussen de verschillende ideerichtingen voor de interactieve 
installatie. Voor een helder overzicht zijn de eisen opgedeeld in verscheidene categorieën. Hierin 
kunnen de schuingedrukte eisen als wensen gezien worden. Het is niet noodzakelijk voor de 
installatie om eraan te voldoen, maar ze maken de installatie wel beter. Achter iedere eis staat het 
paragraafnummer vermeld die refereert naar het deel van het onderzoek waar waaruit de eis uit 
volgt. Wanneer dit niet het geval is, is de eis een eis vanuit het museum

6.1 Programma van Eisen

6Eisen
Programma van Eisen waar de wereldzoutkaart aan moet voldoen

Gebruiksvriendelijkheid   
1 Bezoekers moeten de mogelijkheden   
 van het concept meteen begrijpen
2 De gebruikersinterface van de installatie   
 is consistent, wat betekent dat dezelfde   
 soort input altijd dezelfde soort output   
 oplevert (§4.1)
3 De interface maakt gebruik van    
 begrijpelijke iconen en ondersteunt deze  
 waar nodig met tekst (§4.4)
4 De interface heeft een brede 
 menustructuur (§4.4)
5 Belangrijke informatie is opvallend en   
 staat op de verwachte plek binnen   
 het directe blikveld van een bezoeker   
 tijdens gebruik (§4.3)
6 De mate waarin bezoekers in de    
 informatie willen duiken, is door    
 bezoekers zelf te bepalen

Interactiviteit    
7 De installatie moet door meerdere   
 bezoekers tegelijk gebruikt/bekeken   
 kunnen worden.
8 Zowel kinderen als volwassenen moeten  
 dezelfde interacties met de installatie   
 kunnen hebben. (§3.1)
9 De installatie vereist actieve deelname   
 van de bezoeker. (§3.1)

10 De tentoonstelling heeft een    
 spelelement. (§3.1)
11 De installatie biedt niet alleen    
 technologische maar ook fysieke   
 interactiviteit. (§3.1)

Wekken van interesse 
12 Interacties met de installatie moeten   
 de interesse van de bezoekers wekken   
 en uitnodigen om door te blijven gaan.
13 Het uiterlijk van de installatie moet   
 uitnodigend zijn en direct de interesse   
 van de bezoeker wekken

Veiligheid   
14 De installatie mag er nooit voor zorgen   
 dat bezoekers de uitgang blokkeren.   
 (§2.3) 
15 Tussen de uitgang van de ruimte en   
 de installatie is een doorgang van   
 minstens 0,85 meter. (§2.3)
16 De installatie is veilig te gebruiken voor   
 zowel volwassenen als kinderen. (§3.1)
17 De installatie mag niet kapotgaan tijdens  
 normaal gebruik
18 De installatie voldoet aan de eisen voor   
 brandveiligheid
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Informatievoorziening  
19 De installatie laat ten minste 5 landen   
 zien waar zout wordt gewonnen.
20 Het aantal gebieden kan door het 
 museum zelf worden uitgebreid. 
21 De installatie illustreert bij alle gebieden   
 op welke manier zout gewonnen wordt. 
22 De kaart laat de zoutwinning in 
 Nederland zien (§3.2)
23 De kaart toont de export van zout over   
 de wereld. (§3.2)
24 De kaart toont de grootte van de zout  
 productie van landen  (§3.2)
25 De kaart toont de grootte en de 
 doeleinden van de zoutconsumptie van   
 landen (§3.2)

Gebruik van de ruimte  
26 De installatie mag een maximale    
 oppervlakte van plusminus 
 4m x 5m hebben. (§2.3)
27 De installatie mag maximaal 3 meter   
 hoog zijn. (§2.3)
28 De installatie zorgt er niet voor dat   
 bepaalde delen van de ruimte niet meer   
 bereikbaar zijn (§2.1)
29 De installatie maakt volledig gebruik van  
 de toegewezen ruimte. 

Implementatie  
30 De kosten van de totale bouw van de   
 installatie mogen maximaal €10.000   
 bedragen.
31 De bouw van de totale installatie heeft   
 een maximale doorlooptijd van 6    
 maanden.
32 De installatie gaat bij normaal gebruik   
 minstens twaalf jaar mee.

35



Op basis van het vooronderzoek zijn ideeën bedacht, waarvan de vier meest veelbelovende 
zijn uitgewerkt tot concepten. Elk van deze concepten is uitgewerkt op vorm, globale werking, 
interacties en gepresenteerde informatie. De drie ontwikkelde concepten zijn vervolgens aan 
het Programma van Eisen getoetst om het meest geschikte concept te bepalen. Dit concept zal 
uitgewerkt worden tot een niveau dat geschikt is om te worden verwerkt tot een te testen prototype.

6.1 Concept Bol

7Concepten
Verschillende conceptrichtingen voor de wereldzoutkaart

Concept ‘Bol’ projecteert een interactieve 
weergave van de aarde van binnenuit op 
het oppervlak van een bol. Een echte eye-
cathcer in een museumruimte, die de aandacht 
van bezoekers moet vangen en vooral lang 
moet vasthouden. Bezoekers gebruiken een 
touchscreen om verschillende animaties op 
de bol af te spelen met betrekking tot zout 
wereldwijd. Zo kunnen er animaties getoond 
worden die een overzicht geven in welke 
landen veel of weinig zout wordt gewonnen 
of animaties die de zoutexport wereldwijd 
illustreren. De installatie wordt aangevuld met 
twee extra touchscreens.  

Één van deze schermen gaat verder in 
op winningsmethoden per land. Wanneer 
de bezoeker een land selecteert wordt de 
winningsmethoden met behulp van een filmpje 
getoond. Ook geeft het scherm tekstueel 
extra informatie over zoutwinning in dat land. 
Het scherm krijgt hierdoor ongeveer dezelfde 

functionaliteit als de oude wereldzoutkaart. 

Op het andere touchscreen wordt kennis van 
bezoekers getoetst met behulp van quizzen 
over verschillende aspecten van zoutwinning. 
De antwoorden zijn te vinden zijn op de bol en 
op het andere touchscreen. Bezoekers kunnen 
dus samenwerken om de antwoorden te 
vinden. Dit spelelement maak het voor kinderen 
interessanter, terwijl volwassenen de installatie 
kunnen gebruiken om zelf gewenste dingen 
over zoutwinning te ontdekken en naar eigen 
wens ook de quiz kunnen doen.  

Beide schermen zorgen ervoor dat de installatie 
door meerdere mensen,met verschillende 
doelen kan worden gebruikt, hetgeen een 
eis was volgende uit de interviews. Ook is de 
interactieve bol erg geschikt om overzichten 
op te presenteren, wat betreft de aspecten 
van zout wereldwijd en zorgt hij door zijn vorm 
waarschijnlijk voor veel publiek.
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6.2 Concept Tafel

Deze interactieve tafel is gericht op snelle 
en eenvoudige informatievoorziening. Het 
uitgangspunt hierbij was om mensen op 
een bekende en gemakkelijke manier snel 
te bedienen. Hij bestaat uit twee delen: een 
groot deel voor volwassenen aan de ene 
kant en een kleiner deel voor kinderen aan 
de andere kant. Het grote aanraakscherm 
dat een wereldkaart weergeeft is puur gericht 
op informatievoorziening. Er is aangegeven 
op welke landen geklikt kan worden en door 
te klikken kunnen bezoekers hier dezelfde 
informatie vinden. 

Meerdere bezoekers kunnen deze tafel tegelijk 
gebruiken om meer te weten te komen over 
zoutwinning door landen simpelweg aan te 
klikken. Het kleinere aanraakscherm bevindt 
zich iets lager en is daardoor toegankelijker 
voor kinderen. De inhoud van deze schermen is 
dan ook gericht op kinderen. Er zijn een aantal 
spellen te doen met betrekking tot zoutwinning. 
Deze spellen zijn puzzels of quizzen die kennis 
vereisen die op het grote scherm te vinden is. 
Zo kunnen ouders en kinderen samenwerken 
of kunnen kinderen de puzzels zelf uitvinden. 
Dit maakt het voor kinderen net als bij concept 

‘Bol’ interessanter dan wanneer er alleen 
informatie gepresenteerd wordt. Dit concept 
maakt evenals concept bol geen gebruikt van 
virtuele of toegevoegde realiteit, maar kan met 
zijn intuïtievere en aantrekkelijkere interface 
gezien worden als een gemoderniseerde 
verbetering van de huidige kaart. Zeker met zijn 
touch-besturing zal hij worden ervaren als zeer 
intuïtief waardoor bezoekers nauwelijks bekend 
hoeven te raken met de manier waarop het 
systeem werkt. 

De tafel is 2 meter breed en 1,50 diep, waarbij 
het grote scherm 1 meter diep is. De maximale 
hoogte van de tafel is 1 meter, zodat door 
volwassenen de grote kaart volledig kunnen 
bedienen en het kleinere scherm zich op een 
prettige hoogte voor kinderen bevindt. 

De tafel zal in het midden van de ruimte 
geplaatst worden. Zowel de voor als de 
achterkant is makkelijk toegankelijk omdat 
mensen om de tafel heen kunnen lopen. Dit 
biedt veel ruimte om eraan te staan en maakt 
de tafel groot genoeg om plaats te bieden aan 
minstens 8 mensen. 

FIGUUR 24: 
Concept Tafel
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Concept ‘CAVE’, zo genoemd vanwege de 
gelijk genaamde technologie die ook in andere 
musea op deze manier gebruikt wordt, maakt 
gebruik van projectie gebaseerde VR. Het 
idee hierachter is om op een goedkope, maar 
geschikte manier, zonder HMD, toch een grote 
mate van immersie te bieden. Een wereldkaart 
wordt geprojecteerd door een aantal projectoren 
op een groot gekromd scherm van ongeveer 
120° om de bezoekers heen. Deze kaart geeft 
aan op welke landen gedrukt kan worden. 
Kinect technologie, technologie voornamelijk 
gebruikt voor gebaarherkenning, aan de 
bovenkant van het scherm, houdt bij op welke 
locatie op de muur gedrukt wordt. De sensoren 
zorgen ervoor dat meerdere bezoekers dit 
onafhankelijk van elkaar kunnen doen op 
verschillende plekken. 

Wanneer op een land gedrukt wordt, zal de 
Kinect dit registreren en zal er over dat land 
heen extra informatie geprojecteerd worden. 
Deze informatie zal bestaan uit een korte 
animatie die de manier van zoutwinning in 
dat land illustreert, extra cijfers en feiten over 
zoutproductie en -consumptie en informatie 

over de historie van zoutwinning in dat land. 
Om andere bezoekers niet te storen zullen 
de video’s geen audio bevatten, maar met 
ondertiteling ondersteund worden.

Het gekromde scherm heeft een radius van 2 
meter, om aan genoeg mensen plaats te bieden 
en is 2 meter hoog, zodat mensen zonder 
te veel moeite de bovenste landen kunnen 
aanklikken. De uitgevouwen breedte van het 
scherm bedraagt 4 meter. Zo krijgt het scherm 
de globale verhoudingen van een wereldkaart, 
namelijk de halve omtrek van een bol in de 
hoogte en een hele omtrek van een bol in de 
breedte. 

De installatie zal zoals aangegeven in figuur 
16 rechts achterin de ruimte geplaatst worden. 
Dit nodigt bezoekers uit om erin te stappen en 
laat tegelijkertijd de uitgang vrij. Vanwege de 
omvang en openheid van het scherm biedt de 
installatie ruimte voor minstens zes personen 
tegelijk. Deze mensen kunnen zowel met elkaar 
als individueel, dingen te weten komen over 
zout in verschillende landen. 
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6.3 Concept 3: CAVE

FIGUUR 25: 
Concept CAVE
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Concept ‘Vloer’ maakt gebruik van spatial 
augmented reality en is een combinatie van 
een interactieve vloer en een interactieve muur. 
Op de vloer wordt van bovenaf een wereldkaart 
geprojecteerd waar bezoekers overheen 
kunnen lopen en waarop aangegeven is welke 
landen ‘bezocht’ kunnen worden. Het doel 
hiermee is dat mensen op een fysiek actieve 
manier bezig gaan met leren over zout. De 
positie van een bezoeker op de vloer wordt 
geregistreerd door een Kinect camera en deze 
wordt vervolgens aan een land gekoppeld. Door 
naar een land toe te lopen op de vloer, wordt 
dat land geselecteerd. Dit land wordt vervolgens 
op het scherm op de wand voor de vloer 
geprojecteerd. Dit scherm is in drie kolommen 
opgedeeld, waardoor het plaats biedt voor drie 
landen, en dus drie personen, tegelijk. 

Net als bij concept ‘CAVE’ en concept ‘Tafel’ 
kan de bezoeker verschillende aspecten over 
zout in dat land te weten komen. Door met zijn 
rechterhand naar een submenu naar keuze 
te wijzen wordt dit menu geselecteerd. De 
Kinect camera’s houden naast de positie van 

de bezoeker op de vloer, ook de positie van 
de rechterhand bij. De gebruiker ziet op de 
plek waar hij met zijn rechterhand op de muur 
wijst een groene stip, die de beweging van de 
rechterhand volgt. Als de groene stip over een 
selecteerbaar element op het scherm gaat, zal 
er een timer van 1 seconde vollopen om het 
selecteren definitief te maken. Dit voorkomt dat 
bezoekers van het land af moeten stappen om 
op de muur te drukken. Doordat de installatie 
niet alleen technologisch interactief is, maar ook 
fysiek, zal dit vermoedelijk tot meer interesse 
van het publiek leiden, vooral van kinderen en 
gezinnen.  

De wereldkaart op de vloer heeft een 
oppervlakte van 4m x 2m en bevindt zich 
op één meter van de interactieve muur, 
waardoor hij de ruimte grotendeels vult. Deze 
meter is nodig om de bezoekers binnen het 
sensorgebied van de Kinects te laten vallen. De 
projectie op de muur heeft ook een oppervlakte 
van 4m x 2m en bevindt zich op 60 cm van de 
grond. Zo blijft het grootste deel van de projectie 
binnen het directe blikveld van de bezoeker.
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6.4 Concept 4: Vloer

FIGUUR 26: 
Concept Vloer
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Gebaseerd op het Programma van Eisen 
is bepaald welk van de vier concepten het 
meest geschikt is om verder uit te werken. De 
verschillende categorieën uit het Programma 
van Eisen gelden hiervoor als selectiecriteria. 
Elke criterium krijgt een waarde van één tot 
drie. Deze waarde geeft aan hoe belangrijk het 
criterium is voor het goed laten aansluiten van 
het concept op de belanghebbenden en de 
directe doelgroep. 

Methode
Voor ieder criterium worden de concepten 
beoordeeld met een cijfer van één tot vier, 
gebaseerd op de mate waarin ze aan het 
criterium voldoen. Hierin geldt: hoe beter ze aan 
het criterium voldoen, hoe hoger het cijfer dat 
ze voor dit criterium ontvangen. De totaalscore 
van een concept wordt bepaald door de waarde 
van ieder criterium te vermenigvuldigen met 
de bijbehorende score van het concept. In 
tabel 1 zijn de resultaten van het keuzeproces 
weergegeven.  

Conclusie
Uit tabel 1 volgt dat concept ‘Vloer’, met een 
marge van 10%, het beste voldoet aan de 
gestelde selectiecriteria. De keuze voor concept 
‘Vloer’ strookt tevens met de uitgesproken 
voorkeur van het bestuur van het museum. 
Concept ‘Vloer’ is dus het concept dat verder 
uitgewerkt gaat worden. Voor een complete 
argumentatie van de beoordeling en de 
waarden van de criteria, zie bijlage D

6.4 Conceptkeuze

TABEL 1: Conceptkeuze

Conceptfase | Concepten
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In deze fase wordt het gekozen concept volledig uitgewerkt: de landen die worden meegnomen 
in dit project worden vastgelegd, op basis van een uitgewerkte menustructuur wordt een volledige 
user interface ontworpen, de beoogde gebruikersinteractie wordt beschreven en de technische 
werking wordt uitgedacht. Wanneer dit is gebeurd zal in de volgende fase een prototype gebouwd 
worden om de gebruikservaring te testen en om aanbevelingen te doen voor de uiteindelijke 
installatie.

8.1 Meegenomen landen in het ontwerp

8Uitwerking
Het volledig uitwerken van het gekozen concept

Omdat het te veel tijd kost om alle 26 landen 
die de oude kaart toont op te nemen in 
dit project, is dit aantal gereduceerd. Het 
Zoutmuseum heeft aangegeven dat de kaart 
minimaal vijf landen moet laten zien en dat 
dit aantal door hen zelf uit te breiden moet 
zijn. Ik heb voor dit project zeven landen uit 
de lijst (te vinden in bijlage A) met landen van 
de oude kaart geselecteerd die in de kaart 
worden opgenomen. Deze landen zullen 
bij de implementatie voorgeprogrammeerd 
worden in een vast template, zoals besproken 
in paragraaf 7.3. Het museum kan dit aantal 

zelf uitbreiden door de juiste informatie in het 
voorgeprogrammeerde template in te vullen.

Bij de keuze tussen de landen was het doel 
om een zo groot mogelijke verscheidenheid 
in zoutwinningsmethoden onder de landen te 
krijgen. De variëteit aan zoutwinningsmethoden 
over de wereld is voor het publiek namelijk 
het meest interessante aspect. Tabel 2 toont 
een overzicht van deze landen met hun 
winningsmethoden. 
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TABEL 2: Meegenomen landen in het ontwerp en hun 
zoutwinningstechnieken
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Voordat de grafische user-interface wordt 
ontworpen, moet eerst de menustructuur 
worden vastgelegd. Dit houdt in hoe de opbouw 
van de verschillende menu’s is en welke 
informatie in welk menu kan worden gevonden. 
Hiervoor moet eerst worden vastgelegd welke 
informatie de kaart precies voor ieder land 
gaat bieden. Dit is bepaald op basis van de 
interviews met bezoekers, de voorkeuren 
van het museum en de informatie die de 
huidige wereldzoutkaart al toont. Grofweg 
kan deze informatie opgedeeld worden in drie 
subgroepen: 

• De manier van en hoeveelheid zout   
productie in het land
•  De landen waar het land zout mee   
verhandeld
•  De culturele aspecten van zoutwinning in   
het land door de jaren heen

Deze menu’s worden bereikt via het hoofdmenu 
van het land. Het hoofdmenu is het eerste 
wat een bezoeker ziet wanneer een land 
bezocht wordt. Dit is ook het menu waarnaar 
teruggekeerd wordt via de ‘TERUG’ knop 
onderin het scherm van ieder submenu. Een 
overzicht van de menustructuur is weergegeven 
in figuur 27. Zoals te zien is de menustructuur 
redelijk breed, hetgeen aansluit bij de resultaten 
van paragraaf 4.4 over de richtlijnen voor het 
ontwerpen van interfaces. 
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8.2 Menustructuur van de user-interface

FIGUUR 27: Flowchart van de menustructuur
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Het vastleggen van de grafische user-interface 
(GUI) bestaat uit het ontwerpen van alles 
wat bezoekers op de muur en op de vloer 
zien. Dit omvat dus alle informatie die de 
wereldzoutkaart zal bieden en hoe deze 
informatie gepresenteerd wordt. Gebaseerd op 
de menustructuur zijn de verschillende menu’s 
ontworpen. Hierbij is rekening gehouden met de 
huisstijl van het Zoutmuseum zoals beschreven 
in paragraaf 2.4.  

Vloer
Voor de interactieve wereldkaart wordt een 
satellietweergave gebruikt. Deze is visueel het 
meest aantrekkelijk en voor de bezoeker bij het 
binnenlopen van de ruimte in een oogopslag te 
identificeren als een weergave van de wereld. 
De gekozen projectie is een equidistante 
projectie. Dit houdt in dat de meridianen en 
parallellen zich op gelijke afstand van elkaar 
bevinden en parallel aan elkaar lopen. Deze 
weergave van de wereld wordt vaak gebruikt 
op kaarten en past met zijn 1:2 hoogte-
breedteverhouding het beste in de toegewezen 
ruimte. De totale projectie van de vloer zal 2 

meter hoog en 4 meter breed worden.  
Het lopen over de vloer is de eerste stap in 
het gebruik van de installatie. Het is belangrijk 
dat de bezoeker meteen weet wat hij hier 
moet doen. De bezoeker moet dus weten 
welke landen bezocht kunnen worden. Op de 
wereldkaart zijn deze landen aangegeven met 
een witte cirkel met daarin een wit gemarkeerd 
gebied op de plek waar het zout wordt 
gewonnen. Deze cirkels hebben een diameter 
van 30 cm, waardoor ze groot genoeg zijn om 
in te gaan staan. 

Startscherm
Het startscherm is het scherm dat de 
interactieve muur toont wanneer er geen land 
is geselecteerd. Dit scherm voorziet bezoekers 
van een korte instructie over wat zij moeten 
doen. Deze instructie beperkt zich tot het 
lopen naar een land. Hiermee geeft het de 
bezoeker een betekenis aan de cirkels op de 
vloer. Omdat er drie schermen zijn geeft het 
linker scherm Noord- en Zuid-Amerika aan, 
het middelste scherm Europa en Afrika en het 
rechter scherm Azië en Oceanië.
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8.3 Grafische user-interface

FIGUUR 28: Grafische user-interface op de vloer
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Hoofdmenu
Wanneer een bezoeker een land geselecteerd 
heeft, wordt het hoofdmenu van dit land 
op het desbetreffende scherm getoond. Dit 
scherm biedt een overzicht in de onderwerpen 
waar bezoekers informatie over kunnen 
vinden: zoutwinning, handel en cultuur. De 
onderwerpen zijn in een ring geplaatst om een 
kaart van het land heen. Als een bezoeker met 
zijn hand over één van de drie submenu’s heen 
beweegt, wordt deze knop licht uitvergroot om 
aan te geven dat het geselecteerd gaat worden.

Het hoofdmenu is het eerste moment dat 
bezoekers interactie met de muur moeten 
aangaan. De kans bestaat dus dat ze 
niet weten dat ze door te wijzen, objecten 
selecteren. Daarom is dit onderaan het scherm 
aangegeven. Deze instructie zal knipperend 
in beeld komen. Bewegende beelden vangen 
namelijk meer de aandacht dan stilstaande 
omdat ze meer opvallen.     
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FIGUUR 29: Startscherm

FIGUUR 30: Hoofdmenu
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Productie
Het submenu ‘Productie’ toont een 
schematische landkaart met daarop 
aangegeven in welke gebieden van het land 
zout wordt gewonnen en welke techniek 
hiervoor wordt gebruikt. Deze gebieden zijn 
aangegeven met zwarte cirkels en arcering. 
Het doel hiervan is dat bezoekers een verband 
herkennen tussen de cirkels op de vloer en 
cirkels op de muur: deze zijn te selecteren. 
Selecteerbare cirkels zijn daarom een 
terugkerend element in de grafische interface. 

Nadat een bezoeker een cirkel heeft 
geselecteerd, zoomt hij verder in op dat 
specifieke gebied. Aan de hand van een aantal 
afbeeldingen wordt een verhaal verteld over 
hoe zoutwinning er in dat gebied uitziet en 
in zijn werk gaat. Bij elke afbeelding is een 
onderschrift toegevoegd dat aanvullende 
uitleg geeft. Bezoekers kunnen door deze 
afbeeldingen bladeren door de verschillende 
witte cirkels te selecteren. Met behulp van de 
‘TERUG’ knop wordt teruggekeerd naar de 
landkaart. Vanaf daar kunnen bezoekers terug 
naar het hoofdmenu. 

Handel
In dit menu vinden bezoekers de landen 
waarmee het land het meeste zout verhandelt. 
Dit is opgedeeld in de tabbladen “export” en 
“import”. In beide tabbladen zijn de 5 grootste 
handelspartners van het land aangegeven. 
Pijlen wijzen vanuit, of richting, een 
schematische landkaart, in de richting van, of 
vanuit, de landen waarmee gehandeld wordt. 
In een cirkel, met een grootte die in verhouding 
staat tot de grootte van de hoeveelheid zout die 
verhandeld wordt, is het land aangeduid met 
zijn vlag. Wanneer een bezoeker met zijn hand 
over de cirkel beweegt, wordt de hoeveelheid 
zout die verhandeld wordt aangegeven.
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FIGUUR 31: Submenu ‘Productie’



FIGUUR 31: Submenu ‘Productie’
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Cultuur
Onder cultuur valt alles wat te maken heeft 
met de historische aspecten van zout en de 
invloed die de zoutproductie heeft gehad 
op de maatschappij. Aan de hand van een 
aantal afbeeldingen worden deze aspecten 
omschreven. Samen vormen deze afbeeldingen 
een verhaal over de invloed van zoutwinning 
door de jaren heen. De witte cirkels onder de 
afbeeldingen kunnen worden geselecteerd 
door bezoekers om het onderschrift van 
de afbeeldingen te tonen. Wanneer de 
onderschriften getoond zijn, blijven ze staan.

47

FIGUUR 32: Submenu ‘Handel’

FIGUUR 33: Submenu ‘Cultuur’
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De manier waarop bezoekers met de installatie 
gaan interacteren, moet intuïtief zijn. Omdat 
bezoekers het museum niet vaker dan één 
keer bezoeken en ze niet veel tijd bij iedere 
tentoonstelling doorbrengen is er weinig tijd om 
het aan te leren. Sterker nog, bezoekers willen 
niet het gevoel krijgen bezig te zijn met leren 
hoe de installatie werkt. Ze willen informatie 
over zout weten en de installatie moet precies 
zo werken als de gebruiker dat verwacht. Dit 
houdt in dat dezelfde input altijd dezelfde output 
op moet leveren en dat de werking van het 
systeem moet overeenkomen met het mentale 
model dat bezoekers ervan hebben, zoals 
beschreven in paragraaf 4.1

Vloer  
De interactieve vloer heeft voor de bezoeker 
één enkele functie. Het selecteren van een land 
om er meer informatie over te weten te komen. 
Hierin zijn drie stappen te onderscheiden: 
• De gebruiker loopt de vloer op 
• De gebruiker loopt naar het land van zijn   

keuze 
• De gebruiker blijft op het land staan om   

het te selecteren

Om ervoor te zorgen dat de bezoeker het land 
waar hij op staat goed kan zien, wordt ieder 
land op het deel van het scherm er recht voor 
getoond. Dit houdt in dat het linker scherm 
uitsluitend landen in Noord- en Zuid-Amerika, 
het middelste alleen in Europa en Afrika en 
het rechter scherm alleen landen in Azië en 
Oceanië laat zien. Ieder scherm biedt plaats 
aan één land tegelijk. Het kan dus niet zo zijn 
dat twee landen in die bij hetzelfde scherm 
horen tegelijk geselecteerd worden. De groene 
cirkel van een tweede bezoeker die een ander 
land behorend bij hetzelfde scherm bezoekt, zal 
zich niet vullen om dit aan te geven. 

Feedback
Om fouten of verwarring van bezoekers te 
voorkomen, is goede feedback nodig van het 
systeem naar de bezoeker toe. Hij moet weten 
dat het systeem hem herkent op de vloer en 
hij moet terugkoppeling krijgen wanneer hij 
een land aan het selecteren is wanneer hij 
erop staat. Deze feedback zal gegeven worden 
door een groene ring die op de vloer om de 
gebruiker heen ontstaat als hij de vloer op loopt. 
Zoals gezegd biedt de interactieve vloer plaats 
voor drie personen. Wanneer er al drie landen 
zijn geselecteerd zullen de ringen om de voeten 
van andere bezoekers rood worden om aan te 
geven dat er geen landen meer bezocht kunnen 
worden. Wanneer een van de drie bezoekers 
van het land afstapt worden alle overige ringen 
weer groen en kan er weer een land door 
iemand worden geselecteerd.

Op het moment dat een bezoeker bij het land 
van zijn keuze is aangekomen en hij blijft staan, 
zal de groene ring zich helemaal vullen. Dit 
betekent dat het land is geselecteerd en dat 
dit land op het scherm verschijnt. Wanneer de 
gebruiker van het land af stapt wordt de ring 
weer leeg totdat hij bij het volgende land is 
aangekomen. Aangezien de gebruiker dit ook 
onbewust kan doen, blijft dit land nog minimaal 
30 seconden weergegeven op het scherm, 
tenzij een ander land geselecteerd wordt dat 
bij dat scherm hoort. Zijn groene cirkel wordt 
echter wel weer leeg. Wanneer er gedurende 
deze 30 seconden door deze gebruiker geen 
interactie met de muur is, gaat het scherm terug 
naar het startscherm.   
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8.4 Gebruikersinteractie
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Muur
Wanneer een land is geselecteerd door een 
bezoeker wordt dit op het bijbehorende deel 
van de interactieve muur geprojecteerd. 
Zoals eerder vermeld bestaat de projectie 
op de muur uit drie delen, opdat hij door 
drie mensen tegelijk gebruikt kan worden. 
Interactie met de muur gebeurt door middel van 
gebaarherkenning. Dit heeft twee voordelen: De 
bezoeker kan op zijn land blijven staan en hoeft 
niet naar het scherm toe te lopen. Kinderen 
zijn in staat dingen aan te wijzen die te hoog 
zijn wanneer ze het zouden moeten aanraken. 
Het systeem herkent door middel van Kinect 
software handen van bezoekers. Op deze 
manier houdt het bij op welke plek op de muur 
gewezen wordt. Terugkoppeling hiervan wordt 
ook hier gegeven door een groene ring op de 
muur op de plek waar de bezoeker wijst. Op de 
muur heeft de bezoeker de mogelijkheid tot het 
selecteren van één van de drie tabbladen, om 
hier naartoe te gaan. Selecteren gebeurt door 
de hand langere tijd op een tabblad te richten. 
De groene ring zal zich dan in een tijdsbestek 
van één seconde vullen. Evenals op de vloer, 
betekent een gevulde 

ring dat het tabblad geselecteerd is en dat het 
systeem naar het beoogde menu gaat. Op ieder 
tabblad kan door de ‘TERUG’ knop te selecteren 
teruggegaan worden naar het hoofdmenu. 

Meerdere bezoekers tegelijk
Vaak bevindt zich meer dan één persoon 
tegelijk op de vloer en voor de muur. Om 
verwarring te voorkomen, kan slechts één 
persoon tegelijk met hetzelfde scherm 
interacteren: de persoon die dit land heeft 
geselecteerd. Het systeem onthoudt welke 
persoon welk land geselecteerd heeft. Om 
bezoekers dit duidelijk te maken ontstaat bij 
bezoekers die geen land hebben geselecteerd 
ook een rode ring op de muur. Wanneer een 
bezoeker van een land afstapt kan hij nog wel 
zijn scherm besturen. Na 30 seconden zonder 
interactie gaat het scherm weer terug naar het 
startscherm. Op het moment dat de bezoeker 
buiten het deel van de wereld loopt dat bij het 
scherm hoort, snapt het systeem dat hij klaar 
is met dat scherm en gebeurt hetzelfde. Een 
andere bezoeker kan nu een land bezoeken dat 
bij dat scherm hoort.  
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FIGUUR 34: gebruiksscenario van de interactieve vloer
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Kritieke scenario’s
Omdat niet ieder gebruiksscenario er zo uitziet 
als het ideaal, moet er ook rekening gehouden 
worden met scenario’s waar het systeem niet 
voor geoptimaliseerd is. Hieronder zijn drie 
mogelijk kritieke scenario’s en de manier 
waarop het systeem ermee omgaat vermeld. 

1.  Een klas met schoolkinderen komt langs 
en een groep van tien loopt de ruimte van de 
wereldzoutkaart binnen. Het systeem zal niet 
anders reageren dan vermeld in deze paragraaf. 
Het is alleen niet te zeggen dat dit niet voor 
onrustige situaties zal zorgen. De eerste drie 
kinderen kunnen een land selecteren en de 
rest zal mee moeten kijken en krijgt feedback 
middels een rode ring dat ze alleen kunnen 
kijken. Wanneer iemand van een land afstapt 
betekent dit dat iemand anders een land kan 
selecteren. Dit zal zich constant herhalen. 
Wanneer de feedback vanuit het systeem goed 
is en duidelijk de rollen verdeelt, zal dit al een 
stuk onrust voorkomen. Dit gebeurt nu door met 
kleuren duidelijk onderscheid te maken tussen 
de kinderen die de muur kunnen bedienen en 
de kinderen die dat niet kunnen.

2. Een rolstoelgebruiker wil gebruik maken van 
de wereldzoutkaart. Mits deze persoon zijn 
arm vrij kan bewegen hoeft dit geen probleem 

te zijn. De Kinect is oorspronkelijk bedacht 
als uitbreiding op de spelcomputer xBox. Voor 
deze spelcomputer worden ook games voor 
Kinect uitgebracht die zittend gespeeld kunnen 
worden. Hier dient bij het schrijven van de 
applicatie wel rekening gehouden te worden. 
(Microsoft, 2017) 

3. Een bezoeker met nachtblindheid gebruikt 
de wereldzoutkaart. Dit zou een probleem 
kunnen zijn vanwege de donkere ruimte 
waarin de wereldzoutkaart hangt. Mensen met 
nachtblindheid hebben moeite om te wennen 
aan een plotselinge overgang van een verlichte 
naar een donkere ruimte. Dit kan soms een uur 
duren voordat de ogen zich hebben aangepast. 
(Wikipedia, 2017) De heldere projecties op de 
muur zullen hier een uitkomst bieden, maar 
het valt niet met zekerheid te zeggen dat ze er 
geen hinder van zullen ondervinden. Mensen 
met nachtblindheid hebben namelijk ook moeite 
met fel licht in het donker. De projecties mogen 
dus niet te helder zijn.  
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FIGUUR 35: Gebruiksscenario van de interactieve muur
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Om de installatie goed te laten functioneren 
is de juiste hardware nodig. Grofweg kan de 
werking van het systeem opgedeeld worden in 
drie stappen:

• Het detecteren van de positie van bezoekers 
en hun hand

• Het verwerken van de positie van de 
bezoekers en hun hand

• Het projecteren van de bijbehorende 
visualisaties op de vloer en de muur

Figuur 36 geeft de schematische werking van 
het systeem in een diagram weer.    
Omdat het museum graag zelf landen wil 
kunnen toevoegen aan het systeem is ook hier 
rekening mee gehouden. In deze paragraaf is 
de werking van het systeem beschreven en 
zijn specificaties gegeven voor de benodigde 
hardware. Op basis hiervan kan later voor het 
museum de juiste apparatuur geselecteerd 
worden en een begroting gemaakt worden voor 
het plan tot implementatie. 
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8.5 Technische details

Detecteren van posities
Het bijhouden van de posities op de vloer zal 
gedaan worden door middel van Kinects. De 
nieuwste versie hiervan heeft een horizontale 
kijkhoek van 70° en herkent mensen vanaf 80 
centimeter afstand. Om de totale oppervlakte 
van de vloer te kunnen registreren zijn er twee 
Kinect sensoren nodig. Deze zijn geplaatst vlak 
onder de muurprojectie op 1/3e en 2/3e van 
de totale breedte van het scherm. Dit resulteert 
in een stuk overlap tussen de gebieden die 
de Kinects registreren. Dit zal softwarematig 
opgelost worden door de linker sensor slechts 
de posities van bezoekers op de linkerhelft te 

FIGUUR 36: Werking van het systeem en benodigde hardware

FIGUUR 37: Herkennigsgebied van een Kinect V2
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laten doorgeven aan de rest van het systeem 
en de rechter sensor slechts de rechterhelft. 
Wanneer de bezoeker dus bijvoorbeeld van 
de linker- naar de rechterhelft van de kaart 
oversteekt zal de linker Kinect stoppen met de 
positie doorgeven en zal de rechter Kinect dit 
gaan doen.

De Kinect sensoren zijn in staat om bij 
het scannen voor zes mensen tegelijk, 26 
verschillende gewrichten te onderscheiden. 
Voor het besturen van de interactieve muur en 
vloer zijn twee gewrichten voldoende, namelijk 
het massamiddelpunt en de rechterhand. De 
positie van het massamiddelpunt wordt gebruikt 
om de positie van bezoekers op de vloer te 
bepalen en de positie van de rechterhand, 
om de plek op de muur te bepalen waar de 
bezoeker naar wijst.  
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FIGUUR 38: Weergave van een getrackte persoon

FIGUUR 39: Plaatsing en detectiegebied van de Kinects op de interactieve vloer.
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Dataverwerking
Drie computers verwerken de data over de posi-
ties van bezoekers die doorgegeven is door de 
Kinect sensoren. Twee hiervan (tracking PC’s) 
ontvangen de data van de sensoren en zetten 
deze om naar coördinaten in de echte wereld. 
De coördinaten van het massamiddelpunt 
worden dus omgezet naar coördinaten op de 
vloer en de coördinaten van de rechterhand 
worden omgezet naar coördinaten op één van 
de drie delen van de muur. Wanneer dit gedaan 
is worden deze real-world coördinaten doorge-
geven aan een visualisatie-PC die aan de hand 
van deze coördinaten, de visualisaties op de 
vloer en de muur verzorgt. Deze computer 
verzorgt dus de beelden van twee afzonderlijke 
schermen. 

Voor de twee tracking PC’s is het belangrijk dat 
ze compatibel zijn met de nieuwste versie van 
de Kinect. Hiervoor gelden de volgende vere-
isten: 

• 64-bits (x64) processor
• Fysieke dual-core 3,1 GHz processor (2 

logische kernen per fysieke processor) of 
sneller

• USB 3.0-controller 
• 4 GB werkgeheugen
• Videokaart met ondersteuning voor DirectX 

11
• Windows 8 of 8.1, Windows Embedded 8 of 

Windows 10

Bron: (Microsoft, 2017)

Voor de visualisatie-PC spelen de snelheid van 
de processor, het werkgeheugen en de kwaliteit 
van de videokaart een grote rol. Deze specifi-
caties moeten vergelijkbaar zijn met de tracking 
PC’s om het systeem zo snel mogelijk te laten 
reageren. Verder is het van belang dat er twee 
HDMI-aansluitingen in zitten om de projectoren 
aan te sluiten.  

53



Detailleringsfase | Uitwerking

Projectie
De visualisatie-computer stuurt de beelden 
van de vloer en de muur door naar twee 
projectoren, die de beelden op de vloer en 
op de muur richten. De beelden voor de 
vloer worden via een spiegel naar beneden 
gereflecteerd. Het kan voor projectoren in een 
permanente opstelling namelijk gevaarlijk 
zijn om ze verticaal te installeren. Door de 
verminderde luchtafvoer kan de beamerlamp 
voor oververhitting zorgen. 

De belangrijkste specificaties voor projectoren 
zijn de lichtopbrengst en de projectieverhouding 
(throw ratio). De laatste bepaalt de verhouding 
tussen de grootte van het beeld en de 
projectieafstand. Deze speelt voornamelijk 
een rol bij de projectie op de muur aangezien 
deze op vrij korte afstand wordt geprojecteerd. 

De kleinste projectieverhouding voor een 
projector die een beeld van vier meter breed 
moet projecteren is 0,48. Dit houdt in dat de 
projector op ongeveer twee meter van de muur 
moet worden geïnstalleerd, midden boven de 
vloer. Omdat de projector die de beelden op de 
vloer projecteert er direct achter moet worden 
gemonteerd is het ook niet mogelijk om hem 
verder naar achteren te plaatsen. 

De minimale lichtopbrengst (Lumen) die 
een projector moet leveren hangt af van de 
grootte van de projectie en de hoeveelheid 
omgevingslicht. De geringe hoeveelheid 
omgevingslicht in de ruimte vereist van de 
projectoren een minimale lichtopbrengst van 
2500 Lumen; (bron) een hoeveelheid die vrijwel 
alle projectoren kunnen leveren. 
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FIGUUR 40: Plaatsing van de projectoren
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Na het hebben gedefinieerd van alle aspecten 
van de interactieve vloer, is het volledige 
concept vastgelegd. Het concept is nu ver 
genoeg uitgewerkt om er in de volgende 
fase een testopstelling van te bouwen om de 
gebruikservaring te evalueren. In figuur 41 is de 
volledige ruimte weergegeven met daarin het 
concept voor de nieuwe wereldzoutkaart.
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8.6 Volledig concept

FIGUUR 41: Volledige concept



Nu het concept volledig is vastgelegd, kan het geëvalueerd worden. Om dit zo goed mogelijk te 
doen, is dit in twee stappen gedaan. Een gebruikstest is uitgevoerd om te bepalen of mensen 
de werking van het concept begrijpen en om de reacties van mensen op het uiterlijk van de 
nieuwe wereldzoutkaart te zien. Op basis van het Programma van Eisen is bepaald wat de 
verdere aandachtspunten zijn. Welke eisen zijn niet gehaald en wat kan gedaan worden om dit te 
verbeteren?

9.1 Gebruikstest

9Evaluatie
Evaluatie van het uitgewerkte concept 

Doel van de test
De gebruikstest heeft als doel om een aantal 
aspecten van het concept te onderzoeken 
die nodig zijn om een gefundeerd antwoord 
te kunnen geven op de hoofdvraag. Het 
belangrijkste aspect van de installatie dat getest 
wordt, is de beoogde gebruikersinteractie. 
Onderzocht wordt, of de omgang met de 
installatie eenvoudig te leren is en dat het, 
wanneer men de interactie onder de knie heeft, 
uitnodigt tot doorgaan. Een ander aspect is het 
evalueren van de gebruikersinterface. Naast 
attractief moet de installatie ook informatief 
en begrijpelijk zijn. Tijdens de test wordt ook 
gekeken of de juiste informatie, op de juiste 
plek, weergegeven wordt, of er informatie 
mist en of de informatie op een begrijpelijke 
manier wordt gepresenteerd. Als laatste wordt 
vastgesteld of het uiterlijk van de installatie 
interesse van mensen wekt. Belangrijk is om te 
weten of de installatie mensen uitnodigt of juist 
afschrikt en of het idee van de wereldkaart op 
de vloer in een oogopslag duidelijk is. Op basis 
van deze aspecten is het concept geëvalueerd 
en is vastgesteld in hoeverre het een antwoord 
is op de hoofdvraag.

Testopstelling
Om het concept te testen is in het VR-lab van 
de universiteit een testopstelling gebouwd. Een 
projector wordt gebruikt om de projectie op de 
muur op een gekromde wand te projecteren. 
Deze kromming zal er niet zijn in de 
daadwerkelijke installatie, maar deze wand was 
voor de test de meest geschikte locatie, omdat 
het de enige plek in het lab is om op de vloer 
te kunnen projecteren. Omdat de projectie op 
de muur maar een klein deel van de kromming 
beslaat, is dit niet van grote invloed op de 
test. Voor de projectie op de vloer wordt een 
projector aan een metalen frame geschroefd en 
aan een dwarsbalk geklemd.

De projecties zijn interactieve presentaties die 
zo reageren op de acties van de testpersonen, 
als het daadwerkelijke systeem dat zal doen. 
In plaats van bewegingssensoren die de 
beweging van de rechterhand registreren, 
krijgen de testpersonen een laserpointer om 
op de muur te richten. Afhankelijk van waar de 
testpersoon wijst, wordt de presentatie op de 
muur aangestuurd om zo te reageren als het 
werkelijke systeem. De totale testopstelling ziet 
er zo uit als te zien op figuur 42. 
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Deelnemers
Aan de test hebben ten eerste drie leden van 
het bestuur van het Zoutmuseum meegedaan. 
Zij hebben slechts de opdrachten uitgevoerd en 
niet de vragenlijst beantwoord. Voor hen was de 
opstelling bedoeld als kleine demonstratie van 
het concept. Verder is de test uitgevoerd door 
vier studenten. Drie hiervan volgen de opleiding 
Industrieel Ontwerpen en één studeert Civiele 
Techniek. Deze studenten hebben zowel de 
opdrachten uitgevoerd en de vragen 
beantwoord.

Opdrachten
De gebruikstest bestaat uit een serie 
opdrachten die testpersonen moeten uitvoeren. 
Deze opdrachten beslaan alle onderdelen van 
de gebruikersinterface en hebben betrekking 
op het opzoeken van de verschillende soorten 
informatie op de wereldzoutkaart. Voor een lijst 
met de opdrachten, zie bijlage F. Per opdracht 
zal worden bijgehouden of deze voltooid of niet 
voltooid zijn, om te kunnen evalueren welke 
delen van de interface nog moeten worden 
verbeterd. 

Vragenlijst
Na het hebben voltooid van de opdrachten 
wordt middels een vragenlijst naar de 
gebruikservaring van de testpersonen 
geïnformeerd. Deze bestaat uit 15 vragen die 
betrekking hebben op de gebruiksinteractie, 
de interface en de mate waarin het concept de 
interessant is om te gebruiken. Hiervan zijn 6 
vragen open en worden 9 vragen beantwoord 
op een schaal van 1 tot 5. De lijst met vragen is 
te vinden in bijlage F. De antwoorden op deze 
vragen worden gebruikt om aanbevelingen te 
doen voor het concept.

Van der Laan schaal
Om een indicatie te krijgen van de tevredenheid 
van testpersonen over het concept is een 
van der Laan schaal gebruikt. (Van der Laan, 
J.D., Heino, A., & De Waard, D. (1997) Dit 
bestaat uit 9 eigenschappen van het concept 
waar testpersonen over kunnen aangeven 
in hoeverre ze het ermee eens zijn. Deze 
schaal gaat van +2 tot -2 en heeft betrekking 
op de  eigenschappen weergegeven in tabel 
3. Uiteindelijk komt hier een score uit voor 
bruikbaarheid, afhankelijk van de oneven 
eigenschappen, en voor tevredenheid, 
afhankelijk van de even eigenschappen.  
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FIGUUR 41: Testopstelling
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Resultaten
De opdrachten werden over het algemeen goed 
gedaan. Bij het zoeken naar informatie werd 
vrijwel direct naar het juiste menu gewezen. 
Ook had men meteen door dat er naar landen 
gelopen moest worden. In tabel 4 zijn voor 
iedere testpersoon de resultaten van de 
opdrachten te zien. Omdat de leden van het 
bestuur de opdrachten samen hebben gedaan 
zijn deze resultaten samen genomen onder één 
testpersoon. Ook is in tabel 5 het gemiddelde 
van de resultaten van de vragenlijst te zien. De 
open vragen zijn hierin niet mee genomen. 

De resultaten in tabel 4 laten echter zien dat 
een aantal opdrachten, opdracht 2 4 en 6 niet 
meteen begrepen werden. Een aantal mensen 

had niet door dat de manier van zoutwinning 
aangegeven was op de landkaart. Ook ging een 
aantal testpersonen bij opdracht vier alle landen 
af om te kijken naar welk land het meeste zout 
wordt geëxporteerd. Bij opdracht zes was niet 
door iedereen begrepen dat er bij cultuur ook 
historische aspecten van zout te vinden zijn. 

De antwoorden op de vragenlijst ondersteunen 
de moeilijkheden bij de opdrachten. De 
testpersonen geven aan dat er vooral op het 
gebied van de interface een aantal verbetingen 
zijn. Het tabblad cultuur moet worden hernoemd 
tot historie. Ook moet er meer verschil komen in 
de grootte van de cirkels bij het tabblad ‘handel’ 
en is het verstandig de naam van het land te 
tonen wanneer mensen de vlag selecteren.
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TABEL 4: Resultaten van de opdrachten tijdens de gebruikstest

TABEL 3: Eigenschappen van de van der Laan schaal
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Ook werd gesuggereerd dat de interface 
minder zakelijk gemaakt moet worden. 
Bijvoorbeeld door animaties te gebruiken 
of door een spelelement toe te voegen als 
extra submenu. De interface ontbreekt het 
nu aan kleur. Wanneer dit wordt verbeterd 
is de wereldzoutkaart voor kinderen ook 
interessanter. De testpersonen hebben 
aangegeven dat ze bij de productiemethoden 
liever een filmpje wilden zien. Dit is duidelijker 
en leuker dan afbeeldingen ondersteund 
met tekst. Als laatste moet het startscherm 
aantrekkelijker en meer uitnodigend worden. 
Het aantal landen dat is geïntegreerd in de 

wereldzoutkaart wordt als prettig ervaren. De 
testpersonen geven aan niet te veel landen te 
willen en dat zeven een goed aantal is om nog 
volledig te kunnen overzien. Er kan bewust voor 
een land gekozen worden.    

Wat betreft het wekken van de interesse, wordt 
dit vooral gedaan door de landkaart op de 
vloer. De informatie op de muur is nog niet 
interessant genoeg. Dit kan worden verbeterd 
door de interface wat speelser te maken en 
door bijzondere feiten wat nadrukkelijker naar 
voren te laten komen.
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TABEL 5: Resultaten van de gesloten vragen tijdens de gebruikstest. 
1=zeer mee oneens, 5 =zeer mee eens
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FIGUUR 44: Grafiek behorende bij de resultaten op de van der Laan schaal

Voor de van der Laan schaal zijn de resultaten 
van de testpersonen verwerkt tot een 
gemiddelde afgerond op één decimaal. 
De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 43 
Vervolgens is een assenstelsel gemaakt en is 
aangegeven waar het concept zich bevindt op 

zowel qua bruikbaarheid als qua tevredenheid. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat de 
testpersonen over het algemeen erg tevreden 
zijn over het concept. Ook scoort het redelijk op 
de bruikbaarheidsas. 

FIGUUR 43: Gemiddelde van de resultaten van de eigenschappen van de van der Laan schaal
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Gebruikstest II
Omdat de testopstelling de beoogde 
gebruikersinteractie met de muur slechts 
minimaal heeft nagebootst, is een tweede 
testopstelling gemaakt die gebruik maakt 
van een Kinect om de handbewegingen van 
mensen te volgen. De Kinect is gekoppeld aan 
een laptop die net als bij de vorige gebruikstest 
de beelden voor de interactieve muur naar een 
projector op het grote gekromde scherm stuurt. 
Op de laptop is een applicatie voor de Kinect 
geopend die mensen de muis laten besturen 
met de rechterhand. Zo kunnen mensen voor 
het grote gekromde scherm staan en met hun 
rechterhand de cursor bewegen om de menu’s 
te selecteren. 

Deze opstelling is kort gedemonstreerd aan 
dhr. Bouwmeester van het Zoutmuseum. Er is 
geconcludeerd dat de techniek potentie heeft, 
maar dat de interactie uitgebreider getest moet 
worden. Er wordt geadviseerd om de opstelling 
verder uit te werken met betere hardware, 
zodanig dat meerdere mensen tegelijk een 
eigen muis kunnen bedienen. Wanneer dit naar 
behoren functioneert, kan worden vastgesteld 
dat het concept een goede oplossing is voor de 
nieuwe wereldzoutkaart. 

Conclusie
Tijdens deze gebruikstest is onderzocht of 
gebruikers de beoogde interacties begrijpen, 
of informatie op de juiste manier wordt 
weergegeven en of het te vinden is op 
plekken waar gebruikers het verwachten, en 
of gebruikers het uiterlijk van het concept 
interessant en uitnodigend vinden. 

Zowel de leden van het bestuur van 
het museum als de testpersonen waren 
enthousiast over het concept. Het uiterlijk van 
de tentoonstelling maakt veel indruk en in 
tegenstelling tot waar vooraf over getwijfeld 
werd, is de wereldkaart duidelijk herkenbaar. 
Dit was een punt van onzekerheid, omdat 
de wereldkaart nu in eerste instantie vanaf 
het oosten werd bekeken. Dit zou voor 
onduidelijkheid kunnen zorgen vanwege de 
ongewone oriëntatie. 

Op basis van de opdrachten kan geconcludeerd 
worden dat alle informatie op logische plekken 
te vinden is, maar dat sommige informatie 
duidelijker moet worden gepresenteerd. Ook 
zou wat betreft vormgeving de informatie 
nog een stuk attractiever mogen. Wat meer 
kleurgebruik en animaties zouden de interface 
al flink verbeteren. De informatie komt nu vrij 
statisch en zakelijk over. 
De interactie met de muur is nog niet goed 
genoeg getest om met zekerheid te kunnen 
zeggen dat het systeem optimaal zal presteren 
wanneer drie mensen het systeem tegelijk 
gebruiken. Testpersonen geven wel aan 
tevreden te zijn over het concept en achten 
het bruikbaar voor zijn functie in het museum. 
Het concept heeft dus potentie, maar er wordt  
aangeraden om in een vervolgstadium de 
interactie met behulp van handgebaren verder 
te onderzoeken. 
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Naast de gebruikstest is het concept ook 
geëvalueerd aan de hand van het Programma 
van Eisen. Dit is net als de keuze van het 
concept in paragraaf 6.2 gebaseerd op de 
categorieën waarin de eisen onderverdeeld 
zijn. Per categorie is aangegeven of de eisen 
gehaald zijn. Op basis hiervan kan bepaald 
worden wat, naast de resultaten van de 
gebruikstest, de verdere aandachtspunten van 
het concept nog zijn. In bijlage G is de volledige 
tabel van alle eisen te vinden met daarin 
aangegeven in hoeverre iedere eis gehaald is.

Begrijpbaarheid
De mogelijkheden van de tentoonstelling 
werden door de testpersonen goed begrepen. 
Ze wisten wat ze moesten doen om bij de 
gevraagde informatie te komen. De belangrijke 
informatie zoals korte instructies is opvallend 
en wordt op het juiste moment gegeven, 
wat ervoor zorgt dat mensen gelijk zien wat 
ze moeten doen. De consistentie die in de 
interface is doorgevoerd draagt hier ook aan 
bij. Witte cirkels waren te selecteren en mensen 
hoefden hier alleen maar naar te wijzen om 
dit te doen. De interface een brede i.p.v. diepe 
menustructuur. Dit werd als positief ervaren 

omdat mensen nu niet heel ver het menu in 
hoefden om informatie te winnen.

Interactiviteit
Het concept voldoet aan bijna alle eisen en 
wensen die te maken hebben met interactiviteit. 
Er is slechts voor gekozen om geen 
spelelement in de menustructuur te verwerken. 
Op basis van de gebruikstest kan gesteld 
worden dat dit een waardevolle toevoeging kan 
zijn. Er zou bijvoorbeeld een vierde submenu 
toegevoegd kunnen worden, waar een spel 
gespeeld kan worden. Verder kunnen drie 
mensen de installatie tegelijk gebruiken en 
zeker nog drie mensen kunnen meekijken. 
Vanwege de Kinect technologie kunnen 
volwassenen en kinderen dezelfde interacties 
aangaan met de muur en vloer. Er zijn hierdoor 
geen plekken waar kinderen bijvoorbeeld niet 
bij kunnen. De grote keuzevrijheid in landen en 
aspecten van zout stelt bezoekers in staat om 
actief eigen keuzes te maken over wat ze te 
weten willen komen. Door het lopen en wijzen 
is de installatie ook niet alleen technologisch 
interactief maar ook fysiek: bezoekers moeten 
daadwerkelijk handelingen uitvoeren om dingen 
te leren. 

9.2 Evaluatie op basis van eisen
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Wekken van interesse
De resultaten van de gebruikstest laten zien dat 
het uiterlijk en de interacties van het concept 
interessant en uitnodigend zijn. Om het concept 
te laten slagen echter, moet de informatie 
ook interessant zijn, of in ieder geval op een 
manier gepresenteerd worden die bezoekers 
aanspreekt. Dit lijkt nog niet helemaal het geval 
te zijn. De interface kan worden verbeterd door 
de interface wat meer kleur te geven en door 
wat meer gebruik te maken van animaties of 
filmpjes. Ook zou zoals eerder vermeld een 
extra submenu toegevoegd kunnen worden met 
een spelelement voor kinderen. 

Veiligheid
De eisen over veiligheid hebben vooral 
betrekking op het bieden van geschikte 
vluchtroutes in geval van bijvoorbeeld 
branduitbraak. Gezien de ruimte bijna helemaal 
leeg is worden deze eisen gehaald. Ook 
kan tijdens gebruik de veiligheid worden 
gegarandeerd doordat bezoekers niet met de 
apparatuur in aanraking komen.  

Informatievoorziening
Alle informatie die het programma van eisen 
voorschrijft wordt op de muur weergegeven, 
met uitzondering van de doeleinden van het 
zoutgebruik. In overleg met het museum 
is gekozen om dit aspect weg te laten, 
vanwege de weinige variëteit hierin tussen 
de verschillende landen. De andere aspecten 
van zout die de wereldzoutkaart weergeeft zijn 
vermoedelijk interessanter. Ook zijn er nu zeven 
landen meegenomen in de kaart en kan dit 
aantal zelf worden uitgebreid.   

Gebruik van de ruimte
De tentoonstelling maakt volledig gebruik van 
de beoogde ruimte. Dit heeft zijn voor- en zijn 
nadelen. Door de grote projecties maakt de 

tentoonstelling veel indruk en nodigt hij uit om 
mee aan de slag te gaan. Meerdere mensen 
kunnen hem tegelijk gebruiken en door de 
schermen naast elkaar zullen vermoedelijk 
discussies ontstaan over interessante zaken 
die bezoekers leren. Wanneer mensen echter 
niet aan de slag kunnen met de kaart omdat er 
al drie mensen bezig zijn, is er echter weinig 
plek om te wachten. Ze kunnen meekijken met 
andere bezoekers, maar het is waarschijnlijker 
dat ze doorlopen of de ruimte helemaal 
niet betreden en teruglopen. Dit laatste is 
onwenselijk aangezien dan de museumroute 
niet gevolgd wordt. Om dit op te lossen moet 
aan bezoekers duidelijk gemaakt worden 
dat de museumroute door de ruimte van de 
wereldzoutkaart leidt en dat ze, nadat ze 
door de ruimte zijn gelopen, de route weer op 
kunnen pakken. 

Gemak tot implementatie
Wanneer het concept gerealiseerd wordt 
door het museum zullen er wat aanpassingen 
gedaan moeten worden aan de museumruimte. 
Hierover is meer informatie te vinden in 
bijlage H. Wat betreft de indeling hiervan 
zou beter nagedacht kunnen worden over 
de positionering van de computers. In de 
huidige ruimte is apparatuur ook los in een 
kast geplaatst onder de wereldzoutkaart. Het 
is echter verstandig om te onderzoeken of 
het met de juiste bekabeling mogelijk is de 
computers in de kelder te plaatsen. De totale 
kosten van het concept zullen iets over het 
budget van 10.000 euro heengaan. Dit heeft te 
maken met de kosten voor externe partijen die 
moeten worden ingeschakeld om de applicatie 
te programmeren. Wel is het goed mogelijk het 
concept binnen de gestelde zes maanden te 
realiseren. Het programmeren van de applicatie 
zal namelijk de meeste tijd vergen. 



Op basis van de evaluaties kan de hoofdvraag van het onderzoek worden beantwoord: wat moet 
een interactieve installatie doen om bezoekers op een attractieve en begrijpelijke manier een beeld 
te geven van de impact van zout wereldwijd? Het antwoord hierop is opgedeeld in een discussie, 
dat beschrijft in hoeverre het doel van het project gehaald is, en een aantal aanbevelingen, die 
beschrijven wat er nog aan het concept moet worden verbeterd zodat het beter in het museum 
past. Wanneer het museum de installatie in het museum wil implementeren, is het verstandig om 
deze aanbevelingen mee te nemen. Een volledig plan tot implementatie is te vinden in bijlage H

10.1 Discussie

10Conclusie
Antwoord op de hoofdvraag en aanbevelingen aan het Zoutmuseum

Dit project had als doel om voor het 
Zoutmuseum een interactieve tentoonstelling 
te ontwerpen die mensen op een attractieve 
manier de impact en verschillende aspecten 
van zout wereldwijd laat ontdekken. Het 
resultaat hiervan is een combinatie tussen 
een interactieve vloer en een interactieve 
muur, waar bezoekers door middel van 
handgebaren, informatie over zout kunnen 
vergaren. Bezoekers kunnen zelf bepalen 
over welke aspecten van zout ze meer willen 
weten en welke landen ze willen bezoeken. In 
tegenstelling tot de huidige wereldzoutkaart, 
kunnen drie bezoekers de nieuwe kaart tegelijk 
gebruiken.  

Vergelijking van het concept met de 
analyses
De nieuwe wereldzoutkaart sluit goed aan op 
de belangen van de doelgroep bestaande uit 
families en ervaringszoekers: mensen die een 
museum bezoeken om een leuke tijd te hebben. 
Een actieve deelname waarbij mensen ook 
fysiek bezig zijn is een van de belangrijkste 
eisen om deze groep mensen te vermaken. Het 
concept slaagt hierin met het lopen over de 
kaart en de gebaarherkenning. 

Ook is de interface zo ontworpen dat het 

systeem makkelijk leerbaar is. De witte cirkels 
zorgen voor een duidelijke en consistente 
input-output relatie. De instructies vangen de 
aandacht en worden op het juiste moment 
gegeven. Door de brede menustructuur is het 
duidelijk welke informatie waar te vinden is en 
is die informatie makkelijk toegankelijk. Dit is 
ook terug te zien in de gebruikstest, waar de 
testpersonen slagen voor nagenoeg iedere 
opdracht. 

Gebruikstest
De meeste eisen uit het Programma van 
Eisen zijn gehaald. Een aantal eisen over 
bijvoorbeeld veiligheid kunnen nog niet worden 
geëvalueerd, maar op basis van de gebruikstest 
kan geconcludeerd worden dat de eisen 
met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid, 
interactiviteit en informatievoorziening gehaald 
zijn; mensen weten waar alle informatie te 
vinden is, weten wat ze moeten doen om de 
informatie te vinden en vinden deze interacties 
leuk. Deze eisen zijn het belangrijkst voor het 
halen van het doel van het project.   

Bij de compleetheid en validiteit van de 
resultaten van de gebruikstest worden nog wel 
vraagtekens geplaatst. De geringe hoeveelheid 
testpersonen zorgt ervoor dat er niet met 
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zekerheid gezegd kan worden dat de 
conclusies getrokken uit de resultaten geheel 
representatief zijn. Wanneer met meer mensen 
getest wordt, kunnen met meer zekerheid, 
conclusies getrokken worden uit de antwoorden 
op de vragenlijst. 

Conclusie
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd 
dat het doel van het project voor een groot 
deel gehaald is. Het concept is uitnodigend, 
interessant en, wanneer verder onderzocht 
is of de interactie met de muur naar behoren 

werkt, met drie mensen tegelijk, technisch goed 
haalbaar. Het concept is gepresenteerd aan een 
commissie die gaat over nieuwe exposities voor 
het museum. Zij waren positief over het idee en 
zijn van plan te kijken naar de mogelijkheden 
voor vervolgstappen: het onderzoek naar de 
geschiktheid van de Kinect en de uiteindelijke 
mogelijkheden tot implementatie in de ruimte.  
 

Evaluatiefase| Conclusie

Het ontwikkelde concept voor de nieuwe 
wereldzoutkaart vormt al een goede basis voor 
de uiteindelijke expositie. Het is echter nog 
niet aan te raden om het direct in de beoogde 
ruimte te realiseren. Er zijn nog een aantal 
zaken die verbeterd of beter onderzocht dienen 
te worden. Deze aanbevelingen volgen uit de 
gebruikstest en uit de gesprekken met het 
bestuur van het museum. 

Interface
De gebruikersinterface kan nog een flinke 
verbeterslag gebruiken. Wat betreft de 
visualisaties, wordt aangeraden om te kijken 
of er wat meer kleur toegevoegd kan worden 
om het wat minder zakelijk en wat meer 
geschikt voor kinderen te maken. Hierbij zou 
best mogen worden afgeweken van de huisstijl 
van het Zoutmuseum. Het is ook verstandig de 
informatie wat minder statisch te maken door 
bijvoorbeeld animaties toe te voegen bij de 
uitleg over productiemethoden. 

Het tabblad ‘Handel’ blijft nu nog enigszins 
aan de oppervlakte wat de informatie betreft. 

Wanneer de informatie beschikbaar zou meer 
ingegaan kunnen worden op de verschillende 
handelsrelaties tussen de landen. Ook is het 
verstandig de groottes van de bollen meer te 
laten verschillen en de hoeveelheid zout die 
verhandeld wordt in een context te plaatsen om 
bezoekers een beter beeld te geven hoeveel 
zout het daadwerkelijk is. 

Het tabblad ‘Cultuur’ wordt interessanter 
wanneer het een meer historisch karakter krijgt. 
Een idee is om een tijdlijn te implementeren 
en een aantal afbeeldingen te kiezen die 
chronologisch een aantal interessante 
gebeurtenissen of aspecten weergeven van 
zoutwinning of -gebruik door de jaren heen. 
Bij de afbeeldingen kunnen jaartallen worden 
geplaatst om aan te geven dat het een tijdlijn is. 

Interactie
De interactie met de Kinect werd als leuk en 
interessant ervaren door de testpersonen en 
de technologie wordt ook vaak gebruikt voor 
spelcomputers. Het wordt echter aangeraden
om de interactie met de muur toch verder te
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onderzoeken met de geschikte apparatuur 
en de nieuwste versie van de Kinect, voordat 
het gerealiseerd wordt. Dit omdat tot op dit 
punt onzeker is of het systeem snel genoeg 
zal reageren wanneer het veel mensen 
tegelijk moet detecteren. Het beste is om 
een testopstelling te bouwen met de juiste 
apparatuur en om een geschikt programma 
te schrijven dat de Kinect de handen van 
vier mensen tegelijk laat bijhouden en laat 
weergeven op een scherm. Wanneer dit 
soepel werkt is vastgesteld dat deze techniek 
geschikt is om te gebruiken voor de nieuwe 
wereldzoutkaart. 

Inrichting museumruimte
Wat betreft de indeling van de ruimte is het 
verstandig om beter na te denken over de 
positionering van de computers. Deze zijn nu 
in de rechterhoek naast de projectie op de 
muur geplaatst. Wanneer het echter met de 
bekabeling mogelijk is, is het aan te raden om 
ze in de kelder van het museum te zetten. Het 
is erg onwaarschijnlijk dat bezoekers eraan 
zullen zitten, maar het is uiteraard beter om 
ieder contact met de apparatuur onmogelijk te 
maken. 
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Tabel met de gebieden die de huidige wereldzoutkaart laat zien 
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BInterview
Vragenlijst van het interview met de bezoekers van het Zoutmuseum

Introvragen
1. Leeftijd? 
2. Heeft u al veel kennis over zout? 
3. Reden van bezoek? 

Vragen over huidige wereldzoutkaart
1. Wat vindt u van de wereldzoutkaart zoals hij 

nu is? Plus/minpunten?
2. Wat vindt u van de huidige manier van 

presenteren van de landen waarin zout 
wordt gewonnen? 

3. Wat vindt u van de manier van illustreren 
hoe het zout wordt gewonnen?

4. Hebt u het gevoel dat er informatie mist/zou 
u meer te weten willen komen?

5. Hebt u het gevoel dat er overbodige 
informatie wordt laten zien?

Vragen voor nieuwe wereldzoutkaart
6. Welke informatie wilt u hoe dan ook te weten 

te komen over zoutwinning wereldwijd?
• Jaarproductie van een land
• Sinds wanneer een land zout wint
• Welke landen produceren het meest?
• Welke manieren van zoutwinning zijn waar 

populair?
• Hoeveel mensen zijn betrokken bij de 

productie van zout?
• Zout als exportproduct
7. Bent u bekend met Virtual Reality of 

Augmented Reality? 
8. Lijkt het u interessant om deze technieken 

te gebruiken voor deze wereldkaart? 
(mogelijkheden uitleggen) 

9. Zou u de informatie alleen willen zien of 
zou u willen dat er ook andere zintuigen bij 
worden betrokken (geluid etc.)? 

10. Zou u het leuk vinden als er een 
spelelement in zou zitten? 

11. Moeten meerdere mensen hem tegelijk 
kunnen gebruiken? 

Effect voor museum
12. Zou voor u met een dergelijke verbetering 

de wereldkaart interessanter zijn?
13. Zou voor u de informatie duidelijker of leuker 

zijn?
14. Zou u op basis hiervan dit museum 

aanraden aan vrienden/familie?
15. Zou u meer willen betalen voor de 

entree van het zoutmuseum met deze 
verbeteringen?
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CIdeeschetsen
Ideeschetsen voor de vier concepten
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DConceptkeuze
Argumentatie voor de scores uitgedeeld bij de conceptkeuze

Het wekken van interesse, de veiligheid en 
de informatievoorziening zijn de belangrijkste 
criteria voor het maken van een keuze tussen 
de concepten. Deze krijgen dus de hoogste 
waarde. Om de museumvisie te behalen en om 
indirect de bezoekersaantallen te verhogen is 
het van groot belang dat de tentoonstelling de 
interesse van bezoekers wekt. Ook is veiligheid 
uiteraard essentieel. De tentoonstelling moet 
veilig te gebruiken zijn en mag ook niet ervoor 
zorgen dat bij een noodgeval de vluchtroutes 
worden belemmerd. Als laatste is vanuit het 
museum meegegeven dat informativiteit de 
hoofdzaak is van de wereldzoutkaart.

Van iets minder belang zijn de eisen betreffende 
begrijpelijkheid en interactiviteit. Een zeer 
interactieve tentoonstelling is leuk en doet het 
waarschijnlijk erg goed bij de bezoekers, maar 
het is niet de hoofdzaak voor het museum. 
Hetzelfde geldt voor begrijpelijkheid. Het is 
prettig als alles meteen begrepen wordt, maar 
het is niet erg als bezoekers iets meer tijd 
nodig hebben om het te begrijpen als ze de 
tentoonstelling erg interessant en leuk vinden. 
Wanneer het té lang duurt wordt het echter wel 
vervelend. 

Het is geen probleem als de ruimte niet volledig 
gebruikt wordt, omdat hier op dit moment nog 
andere vitrines staan die opzich weinig met 
de tentoonstelling te maken hebben maar wel 
de ruimte vullen. Ook is het niet erg als de 
tentoonstelling lastiger te implemtenteren is, 
omdat het bijvoorbeeld technisch complexer is, 
of omdat het meer verbouwing van de ruimte 
vereist. Wanneer het concept beter aansluit op 
de visie compenseert dit hiervoor. 

De scores van concepten zullen per criterium 
van hoog naar laag kort worden toegelicht

Begrijpelijkheid
Concept ‘Tafel’ is bedoeld voor snelle en 
makkelijke informatievoorziening. Door het 
grote touchscreen zijn de mogelijkheden snel 
te begrijpen. Hetzelfde geldt voor Concept 
‘Projectie’ alleen is het bij dit concept lastiger 
te ontdekken dat de muur als touchscreen 
gebruikt wordt. Concept ‘Bol’ toont overzichten 
op de bol die met een apart touchscreen 
worden aangestuurd. Vanwege de bolle vorm 
kunnen deze overzichten echter nooit compleet 
bekeken worden
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worden. Ook kunnen bezoekers verwachten 
dat de andere twee touchscreens ook gebruikt 
kunnen worden om informatie op de bol te 
tonen. 
Concept ’Vloer’ is het lastigst te begrijpen voor 
bezoekers die het nooit eerder hebben gezien, 
door de complexe en ongewone besturing. 

Interactiviteit
Vanwege zijn fysieke interactiviteit krijgt concept 
‘Vloer’ hier de hoogste score. Concept ‘Bol’ 
heeft een spelelement maar vereist weinig 
actieve deelname van bezoekers. Concept 
Projectie kan daarentegen niet optimaal door 
kinderen worden gebruikt vanwege de hoogte. 
Deze twee scoren dus beide een 2. Bij concept 
tafel is ook geen sprake geen fysieke actieve 
deelname. Ook kunnen kinderen niet alles van 
het grote scherm bedienen en zijn ze bijna 
compleet aangewezen op het lage scherm bij 
wijze van compromis. Dit concept krijgt dus de 
laagste score.  

Wekken van interesse
Door zijn grote oplichtende bol zal concept 
‘Bol’waarschijnlijk de meeste interesse wekken. 
de bijzondere manier van informatie 
presenteren zal vermoedelijk veel bezoekers 
trekken.Concept ‘Vloer’en concept ‘Projectie’ 
trekken met hun grote schermen ook de 
interesse, maar concept Vloer zal hier met zijn 
unieke interacties zeker bij kinderen beter uit 
de verf komen. Concept ‘Tafel’ biedt zowel qua 
uiterlijk als qua interactie weinig unieks en krijgt 
dus de laagste score. 

Veiligheid
Op concept ‘Bol’ na voldoen alle concepten 
aan de eisen voor brandveiligheid wat betreft 
vluchtroutes. Wanneer juist geinstalleerd zijn 
alle concepten veilig te gebruiken omdat op 
touchscreens na, alle apparatuur buiten bereik 
is. Dit resulteert erin dat alle concepten de 
maximale score behalen, behalve concept ‘Bol’

Informatievoorziening
Ieder concept toont min of meer dezelfde 
informatie. Deze informatie is vastgesteld uit 
gesprekken met het bestuur van het museum 
en door te onderzoeken wat bezoekers 
interessant vinden. Concept ‘Bol’ biedt op de 
bol extra overzichten over de vastgestelde 
informatie, maar gaat op het scherm alleen 
maar in op de zoutwinning en biedt dus niet 
meer informatie dan de andere concepten. 
Alle concepten krijgen dus de maximale score 
(maar hadden uiteraard evengoed de minimale 
score kunnen krijgen)

Gebruik van de ruimte
Met zijn grote projecties vult concept ‘Vloer’ 
de gehele ruimte. Concept ‘Tafel’ staat in het 
midden van de ruimte en wanneer deze druk 
gebruikt wordt, is ook de hele ruimte gevuld. 
Concept ‘Bol’en concept ‘Projectie’ zijn achterin 
de ruimte geplaatst en maken dus niet volledig 
gebruik van de ruimte. Door zijn curve zorgt 
concept ‘Projectie’ er ook voor dat er plekken 
achter ontstaan die niet of moeilijk bereikbaar 
zijn voor bijvoorbeeld schoonmakers. Dit 
concept krijgt dus de laagste score. 
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Gemak tot implementatie
Concept vloer is waarschijnlijk het goedkoopste 
concept, omdat hier weinig hardware voor 
nodig is. Ook zijn er weinig externe partijen voor 
nodig, behalve een ICT-bedrijf om de applicatie 
te schrijven. Dit geldt echter voor ieder concept. 
Concept ‘Tafel’ zal wellicht vrij veel geld kosten 
dankzij zijn enorme touchscreens, maar heeft  
een vrij simpele applicatie om te programmeren 
en zal dus heel snel gerealiseerd kunnen 
worden. Hetzelfde geldt voor concept ‘Bol’ 
hoewel hier voor de animaties in de bol een 
extra partij moet worden ingeschakeld vanwege 
de complexe software benodigd hiervoor. 
Concept ‘Projectie’ is waarschijnlijk ook erg 
duur door de grote hoeveelheid hardware die 
moet worden aangeschafd. Ook is het schrijven 
van een juiste applicatie erg lastig. Het beeld 
wordt namelijk gevormd door drie projectoren 
waarvan de beelden aan elkaar gelijmd moeten 
worden. Ook moet net als bij concept Vloer de 
hand door meerdere sensoren bijgehouden 
worden om te kunnen bepalen waar gedrukt 
wordt. Al met al het meest complexe concept 
om te realiseren
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E User-Interface
Ideeschetsen voor de user-interface
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F Gebruikstest
Opdrachten en vragenlijst gebruikt tijdens de gebruikstest

Opdrachten
1. Zorg ervoor dat je informatie over zout in 

Nederland te weten komt.
2. Waar in Nederland wordt er zout gewonnen 

en op welke manier gebeurt dit?
3. Hoe gaat deze methode in zijn werk?
4. Naar welk land exporteert Nederland het 

meeste zout?
5. Voor hoeveel geld importeert Nederland 

zout uit Duitsland?

6. Sinds wanneer vindt er al zoutwinning plaats 
in Nederland?

7. Je bent geïnteresseerd naar de start van 
zoutwinning in Amerika, zoek hier informatie 
over op?
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Evaluatietabel van het Programma van Eisen
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In deze bijlage volgt een advies over de implementatie van de voorgestelde installatie in de 
beoogde museumruimte. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

• De aan te schaffen apparatuur.
• De indeling van de ruimte
• Een begroting
• Een planning voor de installatie van de tentoonstelling.

Apparatuur

HImplementatie
Plan tot implementie 

Voor het laten functioneren van de installatie is 
de volgende apparatuur nodig:
• 2 Projectoren
• 2 Kinect sensoren
• 3 PC’s

Projectoren
De 2 projectoren worden met behulp van 
plafondbeugels aan het plafond bevestigd. De 
projector die de projectie op de vloer verzorgt, 
maakt gebruik van een spiegel om de projectie 
naar de vloer te richten. Deze spiegel moet ook 
worden aangeschaft en hangt aan een eigen 
plafondbeugel. 
Er moeten dus in totaal drie plafondbeugels 
gekocht worden om de projectoren aan het 
plafond te hangen.

Er zijn 2 projectoren geselecteerd die 
voldoen aan de vooraf gestelde specificaties 
in paragraaf 8.5. Hierbij is gelet op 
projectieafstand en grootte, lichtopbrengst en 
aantal branduren.
Op basis hiervan is voor de projectie op de 
muur de Optoma GT1080 de meest geschikte 
projector. Voor de projectie op de vloer is dit de 
BenQ MW632ST
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FIGUUR 1: OptomaGT1080

FIGUUR 2: BenQ MW632ST



Kinects
Er zijn twee Kinect sensoren om de posities 
van bezoekers bij te houden. Zoals genoemd 
in paragraaf 8.5 zullen dit de nieuwste versie 
van de Kinect moeten zijn. Deze kunnen 
bijvoorbeeld worden aangeschaft bij een winkel 
als de mediamarkt. Hier kunnen bijvoorbeeld 
bij bol.com twee bijpassende houdertjes bij 
gekocht worden die in de muur kunnen worden 
geschroefd. Met meegeleverde USB kabels 
wordt de data van de Kinects naar de PC’s 
getransporteerd.

PC’s
Voor de PC’s wordt aangeraden op basis 
van de specificaties in paragraaf 8.5, PC’s te 
laten samenstellen door een bedrijf dat hierin 
gespecialiseerd is. Zo weet je zeker dat de 
computers geschikt zijn om aan te sluiten op de 
Kinects en dat ze de prestaties kunnen leveren 

die nodig zijn voor het goed laten functioneren 
van het concept. Hier zijn verschillende 
bedrijven voor te benaderen waar simpelweg 
de mogelijkheden mee te overleggen zijn. Ook 
kan hier vaak kosteloos een offerte worden 
aangevraagd. 
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Indeling ruimte
Bij het maken van een indeling voor de ruimte is 
nagedacht over de aankleding van de ruimte en 
de plaatsing van de apparatuur. Hiervoor wordt 
het volgende voorstel gedaan:

Aankleding ruimte:
Allereerst zal de ruimte compleet leeg moeten 
worden gehaald. De vitrines en de huidige 
wereldzoutkaart moeten worden uitgeruimd en 
de doeken die nu aan de muur hangen moeten 
naar beneden gehaald worden. Wanneer 
dit gedaan is kan worden begonnen met de 
inrichting van de ruimte. Aan de muur waarop 
wordt geprojecteerd moet een projectiedoek 
gespannen worden van 400 x 200 cm. Dit 
doek moet worden opgehangen op 60 cm van 
de grond. Voor de projectie op de vloer wordt 
aangeraden om een nieuwe vloer te leggen van 
wit kunststof, voor een zo helder mogelijk beeld. 

Om de bezoekers bij binnenkomst van de 
museumruimte een indruk te geven van 
wat er te doen is, wordt voorgesteld aan de 
achterwand een doek te spannen met een print 
die eruitziet, zoals te zien in figuur 4. Dit doek 
verduistert tegelijkertijd de ruimte. Het geeft aan 
dat de kaart met handgebaren bediend wordt 
en dat de tentoonstelling is geoptimaliseerd 
voor drie mensen tegelijk. Ook geeft het 
doek het vervolg van de museumroute aan, 
aangezien de deur van de uitgang niet direct te 
zien is bij het betreden van de ruimte. 

FIGUUR 3: Kinect V2 in houder



De ingang van de ruimte, die nu zo’n twee 
meter breed is zorgt nog voor te veel lichtinval. 
Om dit op te lossen wordt aangeraden een 
deel van de ingang met een zwart gordijn te 
verduisteren. Deze kan eenvoudig aan een 
gordijnrail aan de buitenkant van de ruimte 
bevestigd worden.  

Plaatsing apparatuur
De plaatsing van de apparatuur is al eerder 
globaal besproken in paragraaf 8.5 Zoals 
gezegd moet de projector die de projectie op 
de muur verzorgt, op 2 meter afstand van de 
muur worden opgehangen en op 2,5 meter 
van de achterwand. Om de projectie op de 
juiste hoogte te hangen moet hij in de beugel 
18° naar beneden worden gekanteld. Zo 
wordt het beeld op de muur op 60 cm hoogte 
geprojecteerd. De projector voor de vloer 
moet een meter achter de andere projector 
worden gemonteerd met de lens richting de 
interactieve muur. De ophanging van spiegel 
komt hiertussen op 10 cm van de projector voor 
de vloer. Zo zit hij zo dicht mogelijk naar het 
midden van de projectie op de vloer, waardoor 
er maar weinig keystone shift nodig is. Dit gaat 
namelijk ten koste van de kwaliteit van de 

projectie. Het spiegeltje kan worden handmatig 
worden gekanteld, afhankelijk van waar de 
projectie op de vloer exact moet komen. Het 
doel is om de projectie op één meter afstand 
van de muur te krijgen. 

De drie computers worden in een kastje in de 
rechterhoek van de achterwand geplaatst. Hier 
staan ze niet in de weg van de bezoekers. Het 
alternatief is om ze in de kelder te plaatsen, 
maar dit maakt de aansluiting op de projectoren 
en de Kinect sensoren zeer lastig.  De USB-
kabels van de Kinects naar de computers 
worden achter een doek tegen de muur 
waarop geprojecteerd wordt weggewerkt. De 
videokabels vanuit de visualisatiecomputer naar 
de projectors worden achter het doek aan de 
achterwand naar het plafond geleid.   

De twee Kinect sensoren worden in een 
houdertje geplaatst en op 45 cm van de grond 
in de muur geschroefd. Belangrijk is verder 
dat ze op 1/3e en 2/3 e van de breedte van 
de projectie op de muur en vloer zitten. De 
houdertjes moeten onder een hoek van 20° 
omhoog in de muur zitten om een optimaal 
verticaal bereik te hebben. 
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Figuur 4: Mogelijk ontwerp 
voor het doek aan de achter-
wand in de museumruimte



In de begroting zijn de geschatte kosten van 
alle apparatuur, aankleding van de ruimte en 
inschakeling van externe partijen verwerkt. Er 
is hier rekening gehouden met alle voorstellen 
die gedaan zijn in de vorige paragrafen. 
Mocht hiervan worden afgeweken dan kunnen 
de kosten hiervan afwijken. In tabel 5 is de 
begroting te zien. 
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Begroting

Tabel 5 Begroting voor het totale concept



Op basis van de implementatiestappen is een 
globale planning gemaakt voor de realisatie 
van het concept. Deze planning bestaat uit de 
globale stappen die genomen moet worden 
om het concept te realiseren en welke partijen 
het moeten gaan uitvoeren. Nogmaals, voordat 
hiermee wordt begonnen, wordt aangeraden 
om vervolgonderzoek te doen naar interactie 
met een Kinect door meerdere personen zoals 
beschreven in paragraaf 10.2. 
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Planning

Tabel 6: Globale planning voor de implementatie van het concept


