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Koopmans van AkzoNobel voor het belangenloos 

beschikbaar stellen van informatie en materialen, en 

natuurlijk mijn ouders, mijn zus en Anne voor de 

eindeloze support gedurende de gehele looptijd van het 

ontwerpproces. Allemaal heel erg bedankt!
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AR Augmented Reality
CAVE Cave Automated Virtual Environment
Caverne Een Twentse zoutcaverne1

GUI Grafische User Interface
HMD Head Mounted Display, ook bekend als een 
 VR-bril
ICOM International Council of Museums
ICX Interactive Cavern Experience, hetgeen 
 ontworpen wordt gedurende de   
 afstudeeropdracht.
MR Mixed Reality
Museum Het Zoutmuseum Delden1

PBAR Projection Based Augmented Reality
PBVR Projection Based Virtual Reality
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
UI User Interface
UX User Experience - gebruikerservaring
VR Virtual Reality

1 Tenzij uit de tekst redelijkerwijs is op te maken dat op 

een andere betekenis gedoeld wordt.

Definitie van 
gebruikte termen
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Een belangrijke keuze voor de richting van het ontwerp 

was de techniekkeuze. Er zijn er twee VR-technieken 

waarmee een hoge mate van immersie  bereikt kan 

worden: HMD-based VR en Projection Based VR 

(PBVR). Bij HMD-based VR wordt gebruik gemaakt 

van meerdere high-end head-mounted displays. PBVR 

berust op 3D-projectietechniek om één of meerdere 

gebruikers mee te nemen in een virtuele omgeving.

Uiteindelijk is gekozen voor PBVR, omdat de techniek 

goedkoper is en het meest geschikt is voor deze 

toepassing. 

Om het ontwerp te kunnen realiseren moet een plaats 

gekozen worden waar het ontwerp goed past. Deze 

keuze is gemaakt op basis van een analyse naar 

loop- en zichtlijnen en de huidige onderwerpen in het 

museum. De meest geschikte plek is de hoek waar 

Twentse zoutwinning en cavernes worden behandeld. 

Hier is een verbeterslag haalbaar m.b.t. de looproute. 

Bovendien wordt de grote lijn van het museum 

behouden, omdat de onderwerpvolgorde gelijk blijft.

De informatie over Twentse zoutwinning en cavernes 

is op te delen in de onderwerpen historie, winning 

en productie. Deze categorieën worden in de nieuwe 

situatie gebruikt om drie gebieden te vormen. De vorm 

van het eindontwerp maakt dat de bezoeker in de 

juiste volgorde de onderwerpen volgt, dat er genoeg 

ruimte is om de huidige informatie en artefacten te 

kunnen presenteren, en dat er een geschikte PBVR-

ruimte ontstaat. In deze ruimte worden de bezoekers 

meegenomen in een interactief verhaal, bestaande 

uit een introductie in de controlekamer, een bezoek 

aan een zouthuisje, een reis langs de verschillende 

bodemlagen en een bezoek aan de zoutcaverne onder 

het zouthuisje. 

Bezoekers kunnen met een Leap Motion zelfstandig de 

caverne verkennen, waar ze meer informatie krijgen 

over zoutwinning in Twente. Er wordt gebruik gemaakt 

De opdracht behelst het ontwerpen van een VR-

opstelling voor het Zoutmuseum in Delden, waarin 

bezoekers van het museum een virtuele reis naar de 

Twentse zoutcavernes gepresenteerd krijgen.

Het Zoutmuseum is gevestigd in een statig pand in het 

historische centrum van Delden. Sinds de opening in 

1985 is de vaste expositie twee keer vernieuwd. Bij de 

laatste vernieuwing in 2008 is ingezet op het gebruik 

van audiovisuele presentaties. Dit komt onder andere 

terug in de beeldschermen die geïntegreerd zijn in de 

informatiezuilen, en enkele interactieve installaties die 

met knoppen te bedienen zijn.

Na de laatste vernieuwing hebben er geen grote 

veranderingen plaatsgevonden in het museum. Er is 

echter wel veel technologische vooruitgang geweest. 

Het museum wil onderwerpen toevoegen aan de 

presentatie en de beleving van bestaande presentaties 

intensiveren, waarbij ze potentie ziet in het gebruik 

van VR. Een van deze onderwerpen is zoutcavernes. 

Dit zijn holle ruimtes die diep onder de grond ontstaan 

ten gevolge van de zoutwinning zoals dat in Twente 

gebeurt. Er liggen ruim 200 cavernes onder de Twentse 

bodem, sommigen zo groot als een voetbalveld, en wel 

20 meter hoog. Men kan zich moeilijk een voorstelling 

maken bij de cavernes, daarom wil het museum 

cavernes inzichtelijk maken voor haar bezoekers.

De opdracht heeft de volgende doelstelling:

Ontwerp een interactieve opstelling waarmee bezoekers 
van het Zoutmuseum met behulp van Virtual Reality 
een realistische indruk krijgen van de Twentse 
zoutcavernes.

Het globale proces bestond uit een analyse-, concept- 

en eindconceptfase. Ter ondersteuning is gedurende 

het proces gebruik gemaakt van enkele mid-fidelity 

prototypes.

Samenvatting
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van passive-3D projectietechniek op een gekromde 

wand van ~3,2 bij 2 meter. In de ruimte dragen 

bezoekers een helm met ingebouwde veiligheidsbril, 

waarin gepolariseerde filters geïntegreerd zijn. 

De presentatie wordt ondersteund middels 

geautomatiseerde verlichting, surround sound en een 

windeffect.

Het eindontwerp overtreft de doelstelling door een 

totaaloplossing te bieden voor de integratie van de VR-

ervaring in het museum zonder afbreuk te doen aan de 

presentatie van huidige onderwerpen. Het ontwerp is 

geslaagd en past goed in het verhaal van het museum 

en bij het huidige interieur.

Het ontwerp is echter nog niet zodanig uitgewerkt dat 

overgegaan kan worden op productie. De constructie 

moet uitgewerkt worden, en de implementatie moet 

worden voorbereid. Daarnaast moet een detailontwerp 

worden gemaakt van de digitale omgeving, en moet dit 

uitgewerkt worden tot een interactieve applicatie.

Het ontwerp heeft potentie om een publiekstrekker 

te worden waar het museum nog jaren profijt van 

heeft. De aanbeveling is dan ook om door te gaan 

met de ontwikkeling van het ontwerp. Voor de 

ontwikkeling kunnen twee nieuwe afstudeeropdrachten 

worden opgesteld: een voor het fysieke, en een 

voor het digitale deel. Een andere optie is om deze 

aspecten uit te besteden aan een aannemer en een 

gameproductiebedrijf. Dit heeft vanwege de hoge 

kosten echter niet de voorkeur.
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Abstract
The design process roughly consists of an analysis 

phase, a conceptual phase and a final concept phase. 

Mid-fidelity prototypes have been used during multiple 

stages of the design process.

An important design choice was about determining 

the right VR-technology for the application. There are 

two VR-technologies that can create a high level of 

immersion: HMD-based VR and Projection Based VR 

(PBVR). HMD-based VR requires multiple high-end 

head mounted displays. PBVR relies on 3D projection 

technology to immerse one or several users into a 

virtual environment. For this project, PBVR is selected, 

as it is cheaper and generally more suitable for this 

application than HMD based VR.

In order to substantiate the design, a location has to 

be chosen that is suitable for this application in terms 

of costs and space, and with respect to the overall 

storyline of the museum. The choice has been made 

based on a line-of-sight- and walking route-analysis, 

and an inventarisation of the subjects that are part 

of the regular exposition. The most suitable location 

turned out to be a corner on the second floor, where 

the subjects salt mining in Twente and caverns are 

covered. There is potential for improvement regarding 

the walking route, and the overall storyline of the 

museum will remain.

The information on salt winning in Twente and salt 

caverns can be divided into the subjects history, 

excavation and production. In the new situation, these 

categories will be used to form three areas. The shape 

of the design will implicitly help the user navigate the 

different subjects in the right order, and it ensures 

that there is enough space to display the current 

information and artefacts. Obviously, it also leaves 

space for a PBVR-room, suitable for the presentation. 

The room will take visitors on an interactive story, 

consisting of an introduction in the control room, 

The assignment is about designing the Interactive 

Cavern Experience (or ICX), a virtual reality (VR) setup 

for the Delden Salt Museum. Visitors of the museum 

can enter the ICX, to be treated with a virtual tour from 

surface level to the salt caverns of Twente.

The Salt Museum is established in an eminent 

building in the historical city center of Delden. Since 

the opening of the museum in 1985, the regular 

exposition has been renovated two times. At the latest 

renovation in 2008, there has been special attention 

for the implementation of audiovisual presentations. 

This is notable in the variety of screens that have been 

integrated within the information columns, as well 

several interactive installations that can be controlled 

by buttons.

Ever since the latest renovation occured, there have 

not been significant changes to the regular exposition. 

However, this timespan does know some vast 

technological improvements. The museum is keen on 

adding new subjects to their exposition and improving 

existing exposition parts, and sees great potential in 

the application of VR and AR technologies.

One of the subjects that are up for renovation is salt 
caverns. These are massive hollow spaces that are 

formed deep under the surface, as a consequence 

of salt mining in Twente. There are more than 200 

caverns under the soil of Twente, some as large as a 

football field, and up to 20 metres high. It can be hard 

to imagine what these caverns are like, that is why 

the museum wants to give its visitors insight into the 

reality of the salt caverns in Twente.

The following aim has been defined for this assignment:

Design an interactive setup that allows visitors of the 
Salt Museum in Delden to get a realistic impression 
of the salt caverns of Twente using virtual reality 
technology.
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activities to specialized companies, for example a 

contractor and a game production company. This 

option is dissuaded from, because it involves high 

labour costs.

visiting a salt house, a trip along the multitude of soil 

layers, and an exploration inside the salt cavern below 

the salt house.

A Leap Motion controller allows the visitors to explore 

the salt cavern themselves, where they will get 

additional information on salt excavation in Twente. 

Passive 3D projection technology will be used to 

display visuals on a curved wall of ~3,2x2 metres. 

Inside the room, the visitors will wear a construction 

helmet with built in safety goggles. The necessary 

polarized filters are integrated within these safety 

goggles. Automated lighting, 5.1 surround sound and a 

wind effect support the projected imagery.

The final design surpasses the project aim by providing 

an integrated solution for the addition of the VR-

experience into the museum, without harming the 

presentation of the current exposition. The design 

meets the requirements and fits well in the overall story 

and the interior of the museum.

Unfortunately, the design has not yet been worked 

out in sufficient detail to have the ability to start 

production. For instance, supplementary design work 

has to be done on the construction, as well as a lot of 

preparatory work on the practical implementation of 

the design within the museum. Also, there is need for a 

detailed design of the virtual environment, which then 

has to be transformed into an interactive application.

All in all, the design has potential to become an 

initiator of new visits, which can be profitable to 

the museum for multiple years. Therefore, the main 

recommendation is to continue the development of 

the installation. One of the options for the museum 

is to supply two new graduation projects: one for the 

physical design, and one for the digital design.

Another option could be to outsource the development 
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Dit hoofdstuk behandelt achtergrondinformatie over 

het museum, de aanleiding van de opdracht en de 

doelstelling van het project. Ook wordt de structuur van 

het project en het verslag uitgelicht. 
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1 Inleiding
zelf nieuwe technieken te verwerken in de exposities. 

Bovendien heeft het museum beperkte financiële 

mogelijkheden om dergelijke ontwikkelingen uit te 

besteden aan ontwerpbureaus. Dit worden al snel 

kostbare projecten.

1.3 Doelstelling

Het doel van de opdracht is om een interactieve 

opstelling te ontwerpen, waarmee bezoekers van het 

Zoutmuseum met behulp van VR een realistische 

indruk krijgen van de Twentse zoutcavernes. De 

hoofdvraag die hierbij hoort is:

Hoe kan VR gebruikt worden om een interactieve 
opstelling te ontwerpen waarmee bezoekers van het 
Zoutmuseum een realistische indruk krijgen van de 
Twentse zoutcavernes?

Bij deze hoofdvraag zijn centrale vragen en deelvragen 

opgesteld. Deze zijn te vinden in Appendix G en zullen 

gedurende de loop van het ontwerpproces worden 

beantwoord. De opdracht wordt benaderd vanuit de 

gebruiker middels een human-centered ontwerpaanpak. 

De ontwikkeling is opgedeeld in een drietal fases: de 

analyse-, concept- en eindconceptfase, die ondersteund 

worden met meerdere prototypes. 

1.4 Ontwerpstrategie

Gedurende het project lag de nadruk op de combinatie 

van beleving en techniek. Dit betekent dat in eerste 

instantie onderzocht is welk verhaal verteld moest 

worden met de installatie. Vervolgens werd nagedacht 

over een passende beleving van de bezoeker voor 

ieder onderdeel van het verhaal. Nadat een goede 

1.1 Zoutmuseum Delden

Het Zoutmuseum vertelt het hele verhaal over zout. 

Het museum is geopend in 1985, in het pand van het 

voormalige raadhuis midden in het oude stadscentrum. 

Sinds de opening is de permanente expositie twee keer 

volledig vernieuwd, voor het laatst in 2008 (Nieuws 

uit Delden, 2015). Bij deze laatste vernieuwing is in 

het bijzonder ingezet op het gebruik van audiovisuele 

presentaties als medium voor informatieoverdracht. 

Het museum wordt geheel gerund door vrijwilligers. 

Inkomsten komen hoofdzakelijk door kaartverkoop, 

verkoop uit de museumwinkel en koffiecorner, en 

middels sponsoring. 

1.2 Aanleiding

Sinds de vernieuwing van het museum in 2008 

is er vrijwel niets veranderd aan de inrichting en 

informatievoorzieningen van het museum. Het museum 

ziet de bezoekersaantallen teruglopen en wil graag 

bij de tijd blijven, en voelt daarom de behoefte om 

onderwerpen toe te voegen aan de presentatie, en 

op bestaande plekken de beleving van de presentatie 

te intensiveren. Het museum ziet potentie in het 

verbeteren van bestaande en nieuwe presentaties 

middels VR.

In het licht van de vele discussies over de zoutcavernes 

in Twente, en met als ingang de bekende groene 

boorhuisjes in Twente, wil het museum inzicht 

verschaffen in de werkelijkheid van de cavernes op 

een interactieve manier, met behulp van Virtual Reality. 

Hier komen echter een paar problemen bij kijken. Zo 

heeft het museum de kennis en kunde niet in huis om 
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Het laatste genummerde hoofdstuk is Hoofdstuk 6, 
Conclusies & aanbevelingen. In dit hoofdstuk wordt 

gereflecteerd op de doelstelling en het ontwerp dat 

daaraan moet voldoen. Ook wordt een aanbeveling 

gedaan voor een vervolgstap naar realisatie van de 

installatie.

Voorafgaand aan ieder hoofdstuk wordt in een kolom 

beschreven welke onderwerpen in dat hoofdstuk 

behandeld zullen worden. Aan het eind van ieder 

hoofdstuk wordt kort opgesoms wat de belangrijkste 

beslissingen zijn die in dat hoofdstuk behandeld zijn.

beleving is gekozen, wordt hier de techniek bij gezocht 

om de beleving te kunnen realiseren. Aangezien in de 

analysefase al snel een verhaal en een eerste versie 

van een beleving is bedacht, volgde een gedetailleerde 

techniekkeuze al vroeg in het ontwerpproces. Na 

deze keuze is nog een aantal keer een focuswisseling 

plaatsgevonden tussen beleving en techniek, om zo de 

beide aspecten te detailleren en verbeteren. Vanwege 

de looptijd van het project is het vormgevingsaspect in 

mindere mate aan bod geweest.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de analysefase. Tijdens de 

analysefase wordt onder andere onderzoek gedaan 

naar het zoutwinningsproces in Twente, VR- en AR-

techniek en wordt een PACT-analyse uitgevoerd. Aan 

het eind van deze fase wordt het programma van eisen 

gepresenteerd.

De tweede fase is de conceptfase. Deze fase wordt 

behandeld in Hoofdstuk 3 van dit verslag. Op basis van 

de technische mogelijkheden uit de analysefase worden 

twee concepten gepresenteerd. Het gekozen concept 

wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt, waarbij onder 

andere ingegaan wordt op het verhaal, de beleving, 

interactie en de plaatsing in het museum.

Aanvankelijk was het de bedoeling om één 

grootschalig fysiek prototype te maken dat meerdere 

productfuncties in zich zou hebben. De looptijd van 

het project liet dit echter niet toe. In plaats van één 

groot prototype, zijn functies verdeeld in meerdere 

kleinschalige mid-fidelity prototypes, die afzonderlijk 

zijn getest. Deze prototypes worden behandeld in 

Hoofdstuk 4.

De conceptfase en de resultaten van de prototyping gaven 

de belangrijkste input voor de ontwerpaanpassingen 

voor het eindconcept. Hoofdstuk 5 beschrijft deze 

aanpassingen en presenteert het eindconcept. Er wordt 

aandacht besteed aan zowel het tastbare als het virtuele 

deel van het ontwerp, en ook de techniek achter de 

presentatie wordt behandeld.
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Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die genomen zijn 

gedurende de analysefase van het project. Deze fase was 

een belangrijke stap voor een goede basis van de rest van 

het ontwerpproces, en nam in totaal circa 4 weken in 

beslag.

De eerste twee deelhoofdstukken beschrijven relevante 

achtergrondinformatie over zoutwinning in Twente 

en VR en AR. Het derde deelhoofdstuk gaat over een 

bezoek aan een tweetal zoutmijnen in Zuid-Duitsland. 

Deelhoofdstuk vier behandelt de PACT-analyse. Dit 

is een framework dat regelmatig gebruikt wordt bij 

een human-centered aanpak bij het ontwerpen van 

interactieve systemen. Uiteindelijk wordt het programma 

van eisen behandeld. De eisen komen voort uit de aard 

van de opdracht, uit kaders gesteld door het museum, of 

uit resultaten van de analysefase.

Bron: Zoutmuseum (2015a)
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2.1 Zoutwinning in Twente

In 1886 liet Baron van Heeckeren van Wassenaer op 

het terrein van kasteel Twickel boren naar drinkwater. 

Het water dat naar boven kwam, was echter niet 

te drinken; het smaakte zout (Van Heerde, 2017, 

Zoutmuseum, z.j.). Deze ontdekking was uiteindelijk 

de aanleiding voor de aanleg van een zoutfabriek in 

Boekelo in 1918. Later werd deze fabriek verplaatst 

naar Hengelo (Vrienden van Twickel, 2015). Het gaat 

in Twente hoofdzakelijk om gelaagd zout (Koopmans, 

2017) op ongeveer 450 meter diepte (AkzoNobel, z.j.).

2.1.1 Het zoutwinningsproces
In Twente wordt zout gewonnen door middel van 

oplosmijnbouw. Het proces is geïllustreerd in Figuur 
1. Er worden boorputten geslagen, waarna een buis 

tot aan de zoutlaag naar beneden wordt gelaten. In 

deze buis wordt een tweede buis neergelaten. Door de 

buitenste buis wordt heet water de grond in geleid. Het 

zout lost op in het hete water, waardoor pekel ontstaat.

De pekel wordt door de druk van nieuw heet water door 

de andere buis naar boven geduwd. Het zout verdwijnt, 

waardoor een holle ruimte ontstaat. Deze holle ruimte 

wordt een caverne genoemd. Een buizenstelsel voert 

water aan en pekel af (AkzoNobel, z.j.). Met een 

regelbare olielaag bovenop de pekel in de caverne kan 

bepaald worden welke vorm de caverne krijgt. Pekel en 

olie mengen namelijk niet (Koopmans, 2017).

In de fabriek van AkzoNobel wordt in een aantal 

stappen de pekel verwerkt tot zout. De verwerking 

bestaat grofweg uit pekelzuivering, drogen en afvoeren 

(Koopmans, 2017).

2.1.2 In een zoutcaverne
Het doel van de opdracht is om bezoekers van het 

zoutmuseum een realistisch beeld te geven bij de 

Twentse zoutcavernes. Het is essentieel voor het 

slagen van dit doel dat de ontwerper ook zèlf dit 

realistische beeld voor zich heeft. Daarom is contact 

opgenomen met AkzoNobel, de huidige exploitant 

van de zoutwinning in Twente. Bij een bezoek aan 

het locatiekantoor van AkzoNobel te Hengelo werd 

door middel van een presentatie een helder beeld 

geschetst bij de Twentse zoutcavernes. Dit alles werd 

ondersteund met beeldmateriaal, facts & figures, 

en andere materialen die bijdragen aan een goede 

beeldvorming bij zowel het zoutwinningsproces als de 

vorm en eigenschappen van zoutcavernes.

Uit gesprekken met dhr. T. Koopmans, geoloog en 

projectmanager bij AkzoNobel werden onder andere de 

volgende eigenschappen bekend:

· De grotere Twentse zoutcavernes (Periode 1960-2005 
  (Koopmans, 2017)) zijn ongeveer zo groot als het 
  stadion van F.C. Twente.
· De vorm van de cavernes is redelijk vergelijkbaar 
  met een afgeplatte bol.
· Cavernes ontstaan door het zoutwinproces. 
  AkzoNobel hoeft dus niet op zoek te gaan naar 
  bepaalde zoutophopingen in de bodem; het is een laag 
  die overal in de bodem aanwezig is.
· Als cavernes op hun maximaal toelaatbare formaat 
  zijn, dan worden ze niet leeggepompt; er blijft altijd 
  verzadigde pekel achter.
· In een caverne is het donker, nat, zout, 23 graden, en 
  er is geen zuurstof.
· De bodem is modderig, vol zand, klei, en soms 
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  grotere brokstukken. Dit is neergedaald als gevolg van 
  het zoutwinproces.
· In sommige cavernes ligt een stuk buis op de bodem. 
  Bij het creëren van een nieuwe boorput bestaat de   
  kans dat diep in de bodem kleine delen verzakken, 
  waardoor een buis kromgeslagen wordt. Deze buis 
  is niet meer naar boven te halen. Om te zorgen dat 
  het boren toch door kan gaan, wordt de buis met een 
  speciale zaag afgezaagd. Uiteindelijk belandt de buis 
  op de bodem van de caverne.
· De wanden van een caverne zijn schoon en hebben 
  een zoutkristallenstructuur.

· Het dak van een caverne zit vol met bijzondere 
  zoutkristalstructuren, die doen denken aan stalactieten.
· Het water is troebel, met veel vlokken van zout, klei en 
  zand die door de verzadigde pekel neerdaalt.
(T. Koopmans, persoonlijke communicatie, 23 mei 2017)
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Figuur 1. Schematisch overzicht van het zoutwinproces in Twente. Cavernes die in 2005 of later zijn gevormd, hebben deze structuur. Voorheen 
werden meerdere boorschachten gebruikt voor één caverne. Dat is de reden dat de groene zouthuisjes uit die tijd vaak met drie naast elkaar staan.
Aangepast van Koopmans (2017).
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2.2 Virtual Reality & 
Augmented Reality

De wens van het museum is om gebruik te maken 

van VR/AR technieken om de presentatie van de 

onderwerpen te versterken. Binnen het gebied van 

VR en AR is veel mogelijk op technisch vlak. Deze 

paragraaf behandelt de typen VR en AR die relevant zijn 

voor het verslag en de opdracht.

Het verschil tussen VR en AR kan beschreven 

worden met het Virtuality Continuum van Milgram 

& Kishino (1994). Het Virtuality Continuum bestaat 

uit een eendimensionale schaal die loopt van Real 
Environment tot Virtual Environment. Op deze schaal, 

zoals geïllustreerd in Figuur 2, kunnen verschillende 

technieken geplaatst worden. Het gebied tussen 

een Real Environment en Virtual Environment 
wordt gecategoriseerd als Mixed Reality. MR is een 

verzamelnaam voor alle technieken waar een virtuele 

omgeving met de echte omgeving wordt gemengd.

2.2.1 Virtual Reality
Jacobson (in McLellan, 2001) definieert VR als een 

omgeving die met de computer is gemaakt, waarin 

de gebruiker het gevoel heeft aanwezig te zijn. Deze 

aanwezigheid is belangrijk voor het slagen van een VR-

ervaring. De term die bij dit gevoel van aanwezigheid 

hoort is immersie. Biocca en Delaney (1995) definiëren 

immersie als de mate waarin een virtuele omgeving 

het perceptuele systeem van de gebruiker voedt met 

stimuli die door een computer aangeleverd worden. 

Hoe meer het systeem de zintuigen voedt en hoe meer 

het systeem stimuli uit de fysieke wereld blokkeert, hoe 

immersiever het systeem. Immersie kan dus gezien 

worden als een graadmeter voor realisme van een 

VR-ervaring. Een ander belangrijk aspect van VR is dat 

de gebruiker interactie aan kan gaan met de virtuele 

omgeving. Interacties kunnen op allerlei manieren 

verwezelijkt worden. Detectie van de positie van het 

hoofd kan het beeld doen meebewegen (Oculus, 

z.j.). Het is echter ook mogelijk om lichaamsdelen 

of meerdere lichamen te detecteren, en de software 

daarop te laten reageren (Crawford, 2010; Colgan, 

2014).

Er zijn verschillende methoden om VR te classificeren. 

Volgens Jacobson (in McLellan, 2001)  zijn er vier 

verschillende typen Virtual Reality:

1. Immersive virtual reality
2. Desktop virtual reality
3. Projection (based) virtual reality
4. Simulation virtual reality

Van deze opsomming is vooral immersive virtual reality 

en projection based virtual reality interessant voor de 

opdracht.

Immersive Virtual Reality
Bij Immersive VR draagt de gebruiker een display 

waarmee een of meerdere zintuigen worden gevoed 

met stimuli vanuit de computer. Het bekendste 

voorbeeld van deze techniek is de VR-bril, ook wel 

HMD (Head-Mounted Display) genoemd.

De HMD is de laatste jaren enorm gestegen in 

populariteit, en ook technisch is er veel vooruitgang 

gemaakt. In het verleden zijn pogingen gedaan door 

meerdere fabrikanten om een VR-bril op de markt 

te brengen. Geen van deze pogingen werd echter 

een commercieel succes (BBC News, 2012). De 

opmars begon op 1 augustus 2012, toen Oculus een 

kickstartercampagne startte voor de eerste truly-
immersive HMD. Binnen 24 uur was het complete 

doelbedrag binnen, en kon gestart worden met het 

ontwikkelen van de Oculus Rift (Kickstarter, 2012). De 

opmars van Oculus maakte dat ook andere fabrikanten 

concurrerende HMD’s gingen ontwikkelen, zoals HTC 

Real
Environment

Augmented
Reality (AR)

Augmented
Virtuality (AV)

Virtual
Environment

Mixed reality (MR)

Figuur 2. Het Virtuality Continuum. VR is niet opgenomen in dit 
overzicht, omdat de soort VR bepalend is voor de plek op de schaal.
Aangepast van Milgram & Kishino (1994).
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met de HTC Vive (Digital Trends, 2016), en Sony’s 

Playstation VR (Sony, 2016).

High-end HMD’s zijn niet goedkoop. Een PlayStation 
VR kostte bij zijn lancering €399 (Sony, 2016), en de 

HTC Vive wordt op het moment van schrijven voor 

€899 verkocht (Coolblue, z.j. a). Om VR-applicaties 

te kunnen draaien op deze HMD’s is ook nog eens 

een krachtige computer nodig. VR-ready PC’s 

beginnen rond de €899 euro (Computergamer, 2017), 

deze prijzen lopen flink op naarmate voor betere 

specificaties wordt gekozen. Samsung, en enkele 

andere fabrikanten, is begonnen met een serie HMD’s 

voor een lage prijs (Belsimpel, 2017). Producten zoals 

de Gear VR en Google Cardboard maken gebruik 

van de smartphone om de VR-ervaring te bieden. 

Het product is een HMD waar de smartphone in kan 

worden gedaan. De kwaliteit van de VR-ervaring is 

niet zo hoog als die van een high-end HMD. Daar staat 

echter tegenover dat VR op deze manier voor het grote 

publiek toegankelijk wordt.

Figuur 3. Oculus Rift, een van de high-end HMD’s die op de 
consumentenmarkt verkrijgbaar is. Foto door Walton (2017).

Figuur 4. Een Cave Automated Virtual Environment.

Het voordeel van Immersive VR is dat alles wat de 

gebruiker ziet gegenereerd is door een computer. Dit 

zorgt, zeker als high-end HMD’s worden gebruikt, 

voor een hoge mate van immersie. Dit wordt versterkt 

als ook op andere zintuigen wordt ingespeeld, door 

bijvoorbeeld geluid toe te voegen, of door gebruikers 

de mogelijkheid te bieden interactie aan te gaan met 

de virtuele omgeving, met de handen of middels een 

speciale controller. Binnen de context van de opdracht 
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kan het feit dat per HMD maar één persoon tegelijkertijd 

dezelfde ervaring kan beleven een nadeel zijn.

Projection Based Virtual Reality
Zoals de naam al zegt berust deze vorm van 

VR op projectietechnieken. Kenmerkend is dat 

bij deze vorm altijd gebruik gemaakt wordt van 

3D-projectietechnieken. Op verschillende manieren kan 

een stereoscopisch 3D-beeld gevormd worden. Het 

voordeel van PBVR is dat je met meerdere mensen in 

dezelfde virtuele wereld kan zijn, en dat je ook elkaar 

ziet. Nadelig zijn de hoge aanschafkosten voor een 

PBVR-systeem zoals de CAVE (Figuur 4). Er zijn echter 

variaties te bedenken waardoor de kosten gedrukt 

kunnen worden. 

2.2.2 Augmented Reality
AR heeft parallellen met VR. In beide gevallen ervaart 

de gebruiker een door de computer gegenereerde 

alternatieve werkelijkheid, en in beide gevallen kan 

deze gebruiker met elementen uit deze werkelijkheid 

interacteren. Er is echter een belangrijk verschil 

tussen de twee termen. Bij VR wordt de gebruiker 

ondergedompeld in een volledig virtuele realiteit, terwijl 

bij AR de gebruiker een virtuele laag gepresenteerd 

krijgt over zijn bestaande werkelijkheid. Als het Engelse 

to augment vertaald wordt, resulteert dit in termen 

als uitvergroten, versterken en vermenigvuldigen. 

Het streven achter AR zou dus kunnen zijn om een 

aanvulling te bieden bij de bestaande werkelijkheid, 

met andere woorden, het versterken van bepaalde 

elementen uit de bestaande werkelijkheid. Immersie 

is dus niet een graadmeter voor het succes van een 

AR-ervaring.

Carmigniani et al. definieert AR als “(...) a real-
time direct or indirect view of a physical real-world 
environment that has been enhanced / augmented by 
adding virtual computer-generated information to it 
(...). AR is both interactive and registered in 3D as well 
as combines real and virtual objects” (Carmigniani et 
al., 2010).

Carmigiani et al. (2010) beperkt AR niet tot een 

specifiek type display, en zelfs niet puur tot zicht. 

Ze stelt dat AR op ieder zintuig invloed zou kunnen 

uitoefenen. Binnen het vlak van AR zijn er, net als bij 

VR, meerdere categorieën te definiëren. De twee meest 

relevante categorieën zullen worden besproken.

AR-HMD
De eerste variant is de AR-HMD. Vergelijkbaar met 

Figuur 5. De Microsoft HoloLens is op dit moment de meest geavanceerde AR-HMD.
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de HMD’s die besproken zijn bij het kopje Immersive 

virtual reality, maar met een fundamenteel verschil. 

AR-HMD’s, zoals de Microsoft HoloLens (Figuur 5), 

beelden digitale 3D-modellen af in de echte wereld, 

zodat het lijkt alsof de modellen daadwerkelijk in de 

reële wereld aanwezig zijn. HoloLens is erg prijzig en 

zeer beperkt verkrijgbaar. Een Twentse startup heeft 

echter een product ontwikkeld met vergelijkbare 

functionaliteit, alleen dan veel goedkoper. Aryzon 

profileert zichzelf als de Google Cardboard van de 

augmented reality, en wil op die manier stereoscopisch 

AR naar het grote publiek toe brengen.

Projection based AR
Bij PBAR wordt projectietechniek gebruikt om een 

omgeving in de echte wereld te verrijken met een 

digitale overlay. Dit lijkt in de basis erg op PBVR, 

maar er is wederom een belangrijk verschil. Bij PBAR 

is de omgeving een onderdeel van het verhaal. In het 

geval van PBVR wordt een volledig nieuwe omgeving 

gecreëerd, en is het ideale scenario als de gebruiker 

niets meer merkt van de werkelijke omgeving. Een 

voorbeeld van PBAR is de AR Sandbox, zoals die 

te zien is op Figuur 6. Deze opstelling bestaat uit 

een zandbak, een Kinect en een projector. De Kinect 

leest uit hoe hoog het zand staat op iedere plek in 

de zandbak. Deze informatie wordt gebruikt om een 

heatmap te maken die per hoogte een andere kleur 

heeft. Dit wordt vervolgens geprojecteerd op de 

zandbak. Zo kunnen landschappen gemaakt worden in 

de zandbak.

2.2.3 Welke techniek is beter?
Op deze vraag is eigenlijk geen eenduidig antwoord te 

geven. Welke techniek beter werkt hangt volledig af van 

de toepassing. Daarom is het goed om deze technieken 

allemaal in het achterhoofd te houden gedurende het 

ontwerpproces, zo kan namelijk de meest geschikte 

techniek bij het juiste concept worden gekozen.

Figuur 6. Sommige AR-Sandboxes kunnen watervallen door hoogteverschil in real-time simuleren.
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ondersteuning. In mei 2007 is het bezoekerscentrum na 

een volledige renovatie heropend. De aanleiding voor 

de verbouwing was de terugloop in bezoekersaantallen. 

De verbouwing heeft 8,4 miljoen euro gekost 

en omvatte de bouw van een volledig nieuw 

bezoekerscentrum, en een enorme technologische 

upgrade (Panasonic, z.j.). Twee presentaties van de 

rondleiding waren erg bijzonder, in beide gevallen werd 

gebruik gemaakt van PBAR.

Het eerste voorbeeld is de zoutkathedraal, waar de 

vorming van de zoutkathedraal werd gevisualiseerd met 

projecties. De combinatie van beeld en geluid vormde 

een bijzondere ervaring die zonder tekst of voice-

over te begrijpen was. Er werd geprojecteerd op de 

bestaande ruimte, wat ervoor zorgde dat bezoekers zich 

eenvoudig konden inleven in de situatie zoals hij was.

De tweede presentatie was technischer van aard en 

visualiseerde het gangenstelsel van de zoutmijn met 

behulp van een grote plexiglas maquette, zoals te zien 

is in Figuur 5. Verlichting in de maquette en projecties 

van bovenop de maquette versterkten een verhaal dat 

met behulp van een filmpje werd verteld.

2.3.3 Conclusie
Uiteindelijk was het bezoek aan het Salzbergwerk het 

meest waardevol. De twee PBAR-presentaties vatten 

informatievoorziening in een interessante ervaring die 

de aandacht van de kijker trok en vast bleef houden, 

ondanks dat er geen fysieke interactie was tussen 

de kijker en de presentatie. In de presentaties zijn 

standaardprincipes terug te vinden die ook gebruikt 

worden in motion graphics en film. Licht-donker 

contrast, heldere kleuren en materiaalgebruik geven 

een high-tech gevoel. Bovendien trekken bewegende 

delen van het beeld de aandacht van de kijker, en 

geluid ondersteunt deze beelden zodat de kijker altijd 

uitleg krijgt bij het beeld dat hij op dat moment ziet. 

Deze principes zijn nuttig om mee te nemen in de 

ontwikkeling van de ICX, omdat ze de aandacht van de 

bezoeker vasthouden. 

2.3 Bezoek Duitse zoutmijnen

In de aanloop naar de opdracht is een bezoek 

gebracht aan twee zoutmijnen in Zuid-Duitsland, 

nabij Salzburg, die geopend zijn voor publiek. Het 

gaat om de Alte Saline in Bad Reichenhall, en het 

Salzbergwerk Berchtesgaden. Twee heel verschillende 

mijnen, waarbij gebruik werd gemaakt van diverse 

presentatietechnieken.

2.3.1 Alte Saline
Alte Saline betekent oude zoutziederij, een passende 

naam voor een mijn van die leeftijd. De mijn stamt 

namelijk uit 1840 en is nog steeds operationeel, al is dit 

enkel voor de bezoekers van de mijn en het inpandige 

museum. Industriële zoutproductie wordt elders in Bad 

Reichenhall gedaan. De rondleiding door de mijn was 

indrukwekkend, er was een uitgebreid ondergronds 

gangenstelsel en bijzondere techniek. Het einde van de 

rondleiding kwam uit in een zoutmuseum. Hier werd 

vooral aandacht geschonken aan zoutwinning in het 

gebied rond Bad Reichenhall. De expositie ging in op 

zoutproductie in het verleden, technische vooruitgang 

en zoutwinning zoals die op dit moment wordt gedaan.

Alte Saline was indrukwekkend, maar vooral door 

de rondleiding in het ondergrondse gedeelte. De 

technische inzichten die zoveel jaar geleden al 

bestonden waren toegepast op een installatie die tot 

op de dag van vandaag operationeel is. Het feit dat 

de installatie echt is en ook nog steeds functioneert 

maakte het bezoek de moeite waard. Het museum 

was minder indrukwekkend. De expositie oogde 

oubollig, en de insteek was duidelijk gericht op 

informatieoverdracht, in plaats van op beleving.

2.3.2 Salzbergwerk Berchtesgaden
In het nabijgelegen dorp Berchtesgaden is een tweede 

mijn geopend voor bezoek, met een duidelijk andere 

insteek dan de Alte Saline. Het Salzbergwerk is 

commerciëler opgezet en zet heel duidelijk in op de 

beleving van de bezoeker. Er wordt gebruik gemaakt 

van moderne projectietechnieken en audiovisuele 
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2.4 PACT-Analyse

Tijdens de analysefase is gebruik gemaakt van het 

PACT-framework. Dit framework is gebaseerd op het 

begrip usability, zoals gedefinieerd door ISO:

The effectiveness, efficiency and satisfaction with 
which specified users achieve specified goals in 
particular environments. (ISO, 1998, in Karwowski et. 
al., 2011)

PACT staat voor people, activities, context en 

technologies, en wordt gebruikt als framework bij 

een human-centered ontwerpaanpak voor interactieve 

systemen. De relatie tussen deze vier aspecten is als 

volgt: 

People use technologies to undertake activities in 
contexts. (Benyon, 2014)

Deze relatie is geïllustreerd in Figuur 7. Binnen de 

analysefase wordt in brede zin onderzoek gedaan naar 

deze vier aspecten binnen de context van de opdracht.

2.4.1 People
Met de stakeholder-analyse is onderzocht wie 

belanghebbend is bij welke levensfase van de ICX. In 

het bijzonder wordt ingezoomd op de bezoekers: wie 

zijn zij, en en wat kenmerkt hen? Ook de vrijwilligers 

worden nader onderzocht. Dit zijn namelijk de twee 

stakeholders die het meeste directe contact hebben met 

het product, dus waar in het gebruik van het product 

het meeste rekening mee gehouden moet worden. 

Ten slotte wordt beschreven hoe de aandacht van 

de bezoeker moet worden getrokken zodat zij eerder 

geneigd zijn om gebruik te maken van het product.

Stakeholderanalyse
In het ontwerpproces zijn allerlei mensen in meer en 

mindere mate betrokken bij de ICX, op verschillende 

momenten van de levensfase van het product. 

Aangezien het om een custom-made installatie gaat, die 

dus niet vermarkt zal worden, wordt in dit geval onder 

levensfases van het product niet het product lifecycle-

model van Kotler & Keller (2011) verstaan. Dat model, 

ter verduidelijking weergegeven in Figuur 8, gaat in op 

de verhouding tussen sales en de levenscyclus van een 

product in de markt.

Wat wel wordt bedoeld met levensfases, is de set 

concrete fases die de ICX zal doorlopen, zoals 

weergegeven in Figuur 9. 

Activities
in contexts TechnologiesPeople

Requirements

Opportunities

Time

Product
development

Introduction Growth Maturity Decline

Sa
le

s

Ontwerp Productie Bouw Gebruik Afbraak

Time

Product
development

Introduction Growth Maturity Decline

Sa
le

s

Ontwerp Productie Bouw Gebruik Afbraak

Figuur 7. De mens wordt centraal gezet in het PACT-framework. 
Activities in contexts vormen eisen, en technologies bieden kansen.
Aangepast van Carroll (in Benyon, 2014).

Figuur 8. Product life cycle, versimpeld model. Aangepast van Kotler 
& Keller (2011)

Figuur 9. De nuance tussen Productie en Bouw is bewust. Productie 
gaat over de creatie van losse onderdelen, in de Bouwfase komen de 
onderdelen samen in het museum. Zo zullen Bezoekers geen hinder 
ondervinden van de Productiefase, maar mogelijk wel van de Bouwfase.
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de bezoekers bestaat uit 65+’ers. Kinderen en 

volwassenen bezoeken het museum vooral gedurende 

de schoolvakanties en in het weekend. Doordeweeks 

bezoeken vooral 65+’ers het museum. Circa 10% van 

het totaal aantal bezoekers bestaat uit groepen. Voor 

hen is er de mogelijkheid rondgeleid te worden door 

een gids. 

Wat kenmerkt deze bezoekers?
Benyon (2014) geeft aan dat de verschillen 

in de vijf zintuigen een groot effect hebben 

op de toegankelijkheid, bruikbaarheid en 

gebruikerstevredenheid van een techniek voor de 

gebruiker. De bezoekers van het museum kunnen 

alle leeftijden hebben. Een toevoeging aan de vaste 

expositie moet dus voor kinderen net zo goed bruikbaar 

zijn als voor de volwassen bezoekers. In het ontwerp 

moet met de fysieke kenmerken van beide groepen 

rekening gehouden worden. 

Een ander aspect is de toegankelijkheid voor mensen in 

een rolstoel. Het museum is zo ingericht dat mensen in 

een rolstoel het volledige museum kunnen ervaren. De 

ICX moet hier geen uitzondering op worden. Daarnaast 

is kleurenblindheid altijd een element om rekening mee 

te houden, aangezien 1 op de 12 mannen en 1 op de 

In Tabel 1 zijn de stakeholders in kaart gebracht, 

met hun belangen met betrekking tot de ICX, en de 

levensfases waarbij ze betrokken zullen zijn. Deze 

belangen en betrokkenheid dienen meegenomen te 

worden in het ontwerpproces. In Appendix A wordt 

dieper ingegaan op de concrete rol van de verschillende 

stakeholders per levensfase. 

Voor de ICX zijn de twee belangrijkste gebruikersgroepen 

de bezoekers en de museumvrijwilligers, inclusief 

gidsen. In de volgende alinea’s worden deze twee 

groepen nader onderzocht, om zo een goed beeld te 

krijgen bij deze bezoekers.

Wie zijn de bezoekers?
De hoofdgebruiker voor het product is de bezoeker. De 

bezoeker moet autonoom met het product om kunnen 

gaan, en moet deze dus kunnen bedienen. Om een 

beeld te krijgen bij de bezoekers is een demografie-

analyse uitgevoerd, middels gesprekken met 

museumbestuur en –vrijwilligers, en per observatie. 

Deze analyse staat beschreven in Appendix B. Er is ook 

gekeken naar de bezoekersaantallen, hier wordt dieper 

op ingegaan bij paragraaf 2.4.3 Context.

Uit de analyse blijkt dat ongeveer 80% van 

Tabel 1. Stakeholders, hun belangen en de levensfases waarin zij betrokken zijn.
Stakeholder Groep Belangen Betrokken bij

Bezoekers Hoofdgebruiker Educatie, vermaak Ontwerp, bouw, gebruik

Museumbestuur Opdrachtgever Verhogen bezoekersaantallen
Met de tijd meegaan
Interessante exposities behouden

Ontwerp, productie, bouw, 
gebruik, afbraak

Vrijwilligers van het museum Nevengebruiker Eenvoudig in gebruik Ontwerp, bouw, gebruik, (afbraak)

Gidsen van het museum Nevengebruiker Bezoekers informeren en 
enthousiasmeren

Yanick Brezet Ontwerper Afstuderen, kwaliteit leveren Ontwerp, productie, bouw, 
gebruik, afbraak

Lokale bedrijven, Yanick Producent Geld verdienen, kwaliteit leveren Productie, bouw, (afbraak)

AkzoNobel, Rabobank, 
Gemeente Hof van Twente, etc.

Sponsor Naamsbekendheid 
Positief imago

Ontwerp, productie, bouw, 
gebruik

Nieuwe sponsors Sponsor Naamsbekendheid
Positief imago

Productie, bouw, gebruik

Universiteit Twente Begeleiding Goede begeleiding afstudeerder
Goede naam universiteit

Ontwerp
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gemaakt voor de bezoeker. Zo kan een prikkelende 

vraag of een tipje van de sluier ervoor zorgen dat 

mensen nieuwsgieriger worden, en zo een interactie 

uitlokken met het museumonderdeel. De totale 

bezoekerspopulatie is erg divers. Na overleg met de 

opdrachtgever is besloten om niet specifiek in te zetten 

op één leeftijdscategorie, maar dat het wel belangrijk 

is dat het product prikkelt en aanspreekt voor de 

bezoekers onder de 65 jaar.

2.4.2 Activities
De insteek van de ontwerpopdracht is tweeledig. 

Enerzijds is het de bedoeling om informatie over te 

brengen over de Twentse zoutcavernes. Anderzijds 

moet het product een beleving overbrengen aan de 

gebruiker. Door een beleving te koppelen aan de 

informatie wordt de activiteit interessanter, en blijft 

deze informatie beter hangen.

Informatieverwerking
Een van de taken van een museum is om informatie 

over te dragen. Bezoekers moeten na afloop van 

het bezoek nieuwe kennis hebben vergaard. Het is 

wenselijk dat de informatie op zo’n manier wordt 

gepresenteerd dat de bezoeker dit eenvoudig tot zich 

kan nemen. Een optie is om de bezoeker niet te laten 

lezen, maar om informatie te laten vertellen door een 

voice-over, al dan niet met bijpassende visualisaties.

Karakteristieken van de activiteit
Iedere activiteit kan omschreven worden door middel 

van karakteristieken. Benyon (2014) benoemt een 

lijst met de 10 belangrijkste karakteristieken van 

activiteiten waar ontwerpers rekening mee moeten 

houden. Allereerst dient het hoofddoel van de activiteit 

gedefinieerd te worden. Voor de ICX is dit doel:

De ICX moet bezoekers op een aansprekende, 
interactieve manier inzicht geven in de Twentse 
zoutcavernes. Bezoekers moeten hier een “wauw”-
gevoel aan overhouden. 

Na deze definitie is de lijst met de 10 karakteristieken 

250 vrouwen lijdt aan een vorm van kleurenblindheid 

(Oogvereniging Nederland, z.j.).

Het overgrote deel van de bezoekers spreekt 

Nederlands. Het museum biedt de mogelijkheid voor 

Duits- en Engelstalige rondleidingen. In de vaste 

expositie wordt verder geen rekening gehouden met 

mensen die geen Nederlands kunnen. Uitzondering 

hierop is een hand-out die beschrijft wat in het 

museum te zien is. In de ICX zou eenvoudiger aan de 

behoefte van deze mensen voldaan kunnen worden, 

omdat interactieve installaties zoals de ICX grotendeels 

op software gebaseerd zijn, en daardoor dynamisch zijn 

met betrekking tot talen. 

Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter 

het museum. Ze bemannen de receptie, doen 

de schoonmaak en geven rondleidingen aan 

groepen. Meer dan tweederde van alle vrijwilligers 

is pensioensgerechtigd, en een groot deel van de 

vrijwilligers heeft op technisch vlak slechts basiskennis. 

Aangezien de vrijwilligers de ICX zelfstandig aan en uit 

moeten kunnen zetten, dient dit meegenomen worden 

in de ontwerpeisen. 

Verder moet de ICX door de vrijwilligers schoon 

kunnen worden gemaakt; het liefst met de middelen 

die op dit moment al in gebruik zijn. Tenslotte moet 

de optie overwogen worden om de ICX te kunnen 

gebruiken in de groepsrondleidingen. De ICX zal 

namelijk een deel van de vaste expositie moeten gaan 

vervangen, terwijl de kans bestaat dat de gidsen de 

vervangen onderdelen wél willen behandelen.

Interesse opwekken bij beoogde gebruikers
De bezoekers zullen de ICX niet zomaar gebruiken. 

Er is altijd een motivatie nodig om een product of 

systeem te gebruiken. Voor een museumbezoeker 

zijn onder andere nieuwsgierigheid, interesse en 

plezier belangrijke drijfveren om te interacteren met 

een museumonderdeel. Door dergelijke drijfveren uit 

te vergroten kan het product interessanter worden 
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met de opdrachtgever en is getoetst bij een van 

de museumgidsen, en bij de manager Mining van 

AkzoNobel. In Hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op 

hoe deze thema’s vertaald worden naar een verhaallijn, 

en hoe deze verhaallijn verweven wordt in de beleving.

Interactie
De meeste gebruikers zullen niet bekend zijn met de 

werking van het product. Het is daarom belangrijk 

dat de interactie intuïtief is, en dus dat het mentale 

model (Norman, 1998) dat de gebruiker vormt past 

bij de manier waarop het systeem reageert. Dit is 

geïllustreerd in Figuur 10. Ontwerpers hebben een 

bepaalde opvatting over hoe een systeem werkt. De 

gebruikers hebben ook een opvatting over hoe dit 

systeem werkt, en zullen handelen naar die opvatting. 

De opvatting hoeft echter niet gelijk te zijn aan de 

daadwerkelijke werking van het systeem, en regelmatig 

is dat ook niet het geval. Dit hoeft geen probleem te 

zijn; het is niet erg als de gebruiker niet precies weet 

hoe het systeem werkt. Het is echter wel van belang dat 

het systeem zo ontworpen is dat het reageert zoals de 

gebruiker verwacht. Dit zorgt ervoor dat het systeem 

intuïtief aanvoelt voor de gebruiker, wat een van de 

ingevuld. De hele lijst is terug te vinden in Appendix H. 

Voor dit ontwerp zijn de belangrijkste inzichten uit deze 

lijst op een rijtje gezet:

· De activiteit zal voor de meeste bezoekers nieuw zijn.
  Dit heeft tot gevolg dat de learning curve voor de 
  interacties zo kort mogelijk moet zijn.
· De response time van de interacties moet kort zijn: 
  maximaal 100 ms voor oog-hand-coördinatie-
  activiteiten en maximaal 1000 ms voor cause-effect 
  relaties, zoals een knopdruk (Dix, in Benyon, 2014).
· Er wordt gebruik gemaakt van hoge kwaliteit media. 
  Dit heeft implicaties voor de te gebruiken 
  apparatuur, vooral op outputniveau.

Informatie overbrengen
Het Zoutmuseum conformeert zich aan de definitie 

van een museum zoals die door het ICOM wordt 

gehanteerd. Deze definitie is als volgt:

Een museum is een permanente instelling, niet 
gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor 
publiek, die ten dienste staat van de samenleving 
en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, 
behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en 
geeft bekendheid aan de materiële en immateriële 
getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor 
doeleinden van studie, educatie en genoegen (ICOM, 
2007).

De ICX moet dus meer zijn dan een attractie alleen; hij 

moet ook informatie overbrengen aan de bezoekers. 

De informatie over de cavernes komt voor een deel uit 

de huidige expositie van het museum. Deze informatie 

wordt aangevuld met informatie aangeleverd door 

AkzoNobel. De thema’s die zullen worden behandeld 

zijn:

· Winningslocaties in Twente
· Zouthuisjes
· Bodemlagen
· Zoutcavernes

Deze lijst met thema’s is tot stand gekomen in overleg 

Ontwerper Gebruikers

Systeem-
beeld

SysteemOp
va

tti
ng

Op
va

tti
ng

Wat het systeem echt doet

Interactie

Figuur 10. Mentale modellen. Het systeembeeld is het beeld dat mensen 
hebben bij het systeem. Aangepast van Norman (in Benyon 2014).
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Figuur 11. De LeapMotion is een klein inputdevice dat handen kan 
detecteren. Deze data kan gebruikt worden in de computer. Zo kan met 
behulp van de LeapMotion een user-interface gemaakt worden. Foto 
door Wolny (2016).

geplaatst, wat het gebouw volledig rolstoeltoegankelijk 

maakt. Het gehele museum is overdekt en beschikt 

over regelbare temperatuur. Daarnaast is netstroom 

aanwezig en beschikt het museum over een vast 

ethernet-netwerk en twee wifi netwerken; een voor de 

bezoekers en een voor de vrijwilligers.

Stijlelementen vaste expositie
Op de verschillende verdiepingen komt visueel steeds 

hetzelfde thema terug. De muren zijn bijna altijd wit. 

Voor de meeste ramen hangt zeil, soms wit, maar ook 

regelmatig met informatie, veel foto’s en illustraties, 

altijd netjes in de huisstijl van het museum.

De meest prominente meubels zijn de informatiezuilen, 

zoals afgebeeld op Figuur 12. Op beide kanten van 

deze zuilen zijn informatieborden van circa 3 millimeter 

foamboard geplakt, en aan de binnenkant van elke 

zuil is een vitrine, met soms ook een beeldscherm, 

geïntegreerd. De zuilen ogen robuust en zijn afgewerkt 

met een houtlook. Energietoevoer voor verlichting of 

schermen gebeurt via een aluminium buis bovenop 

de zuil, die doorloopt tot in het systeemplafond. De 

ingebouwde vitrines nemen de metaallook van de buis 

over in hun behuizing.

Voor lage expositieonderdelen zijn bokjes gemaakt. 

Dit zijn halve cilinders met een radius van ongeveer 50 

cm, en eenzelfde hoogte, van hetzelfde materiaal als 

de zuilen. Om kwetsbare artefacten te beschermen kan 

hier een plexiglas kubus overheen geplaatst worden.

In het gebouw zijn enkele variaties te vinden op dit 

ronde thema. Zo is op de begane grond een S-vormige 

vitrine waarin enkele boorkernen tentoon worden 

gesteld, in dezelfde hout-plexiglascombinatie. Ook is 

op de eerste verdieping een tafel die deze ronde stijl 

meeneemt in zijn vorm; een sleufvormige tafel met 

enkele schermen en interfaces hierin geïntegreerd, 

waar kinderen spelletjes op kunnen spelen. Verspreid 

door het museum staan een aantal houten krukjes, 

gebogen uit één plaat hout. Zo kunnen ook de lager 

gelegen expositieonderdelen comfortabel bekeken worden.

2.4.3 Context
In deze paragraaf wordt onderzocht binnen welke 

kaders de ICX moet passen zodat het goed past bij 

het museum. De aansluiting bij het museum wordt 

geanalyseerd aan de hand van de huidige inrichting, de 

algemene stijl van de vaste expositie en de huisstijl.

Het gebouw
Het museum is gehuisvest in het voormalige 

gemeentehuis van Ambt en Stad Delden, aan de 

Langestraat in Delden (RCE, 1997). Het is een 

monumentaal pand met drie verdiepingen en 

een kelder. Iedere laag is open voor publiek, met 

uitzondering van de kelder; die wordt gebruikt voor 

opslag. Centraal in het gebouw ligt het trappenhuis, 

dat met grote ramen een doorkijk geeft op de eerste 

en tweede verdieping. Naast dit trappenhuis is een lift 

aandachtspunten was bij de karakteristieken van de 

activiteit, eerder in deze paragraaf.

Het kan daarnaast een goed idee zijn om de gebruiker 

op weg te helpen bij het gebruik van het product. 

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld geprikkeld worden 

met een boodschap. In het geval van een LeapMotion, 

te zien in Figuur 11, en een monitor zou de gebruiker 

geprikkeld kunnen worden met de boodschap “Houd 
je hand boven het scherm om te beginnen”, waarna in 

enkele seconden de interactie al kan worden uitgelegd.
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De stijl van de inrichting is dus consistent in materiaal-

gebruik en vormtaal, en biedt genoeg handvatten en 

vrijheid om er met een nieuw expositieonderdeel op 

aan te sluiten.

Huisstijl
Op de informatieborden van de vaste expositie wordt 

de huisstijl van het museum consistent doorgevoerd. 

Voor de meeste tekst wordt Helvetica Lt Std gebruikt. 
Stukken die meer moeten opvallen staan in Clarendon 
BT Bold. Consistentie wordt verder gevonden in het 

kleurgebruik, een helder cyaan, gecombineerd met 

donkerblauw, zwart en wit. Steunkleuren zijn ook 

basistinten, zoals magenta of groen. De steunkleuren 

worden in het museum uitsluitend afzonderlijk 

van elkaar gebruikt; nooit direct naast elkaar. 

Figuur 13 toont een overzicht van de belangrijkste 

huisstijlelementen van het Zoutmuseum. 

Op sommige zeilen is een grote afbeelding van vallende 

zoutkorrels te zien, en verder wordt een abstracte 

illustratie van enkele zoutkorrels gebruikt om grotere 

vlakken wat interessanter te maken. Een dergelijke 

zoutkorrel is tevens terug te vinden in het logo van het 

Zoutmuseum.

Figuur 12. Deze zuilen zijn 230 cm hoog en ruim 1 meter 20 breed. Door het hele museum zijn 7 van dit soort zuilen verspreid. (Foto: Zoutmuseum, 
2015b)

Figuur 13. De belangrijkste huisstijlelementen. Logo via Zoutmuseum 
(2010).

Helvetica Lt. Std. Bold
Helvetica Lt. Std. Roman

Clarendon BT Bold

Lettertypes

Logo

Hoofdkleuren

Cyaan
100 0 0 0

Groen
50 0 100 0

Donkerblauw
100 90 10 0

Magenta
100 90 10 0

Zwart
70 50 30 100

Oranje
0 50 100 0 

Steunkleuren
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Bezoekersaantallen
Het museum constateert een terugloop van 

bezoekersaantallen. De jaarcijfers van de 

bezoekersaantallen (Figuur 14 en Appendix B, par. 3) 
onderschrijven deze constatering. Bij de vernieuwing in 

2009 is een fl inke stijging waar te nemen, en na deze 

stijging weer een geleidelijke daling van gemiddeld 950 

per maand in 2009 naar gemiddeld 550 per maand in 

2016. Het bestuur geeft aan niet te weten waarom de 

bezoekersaantallen teruglopen. 

Op het gebied van marketing en promotie wordt voor 

het overgrote deel ingezet op offl ine communicatie 

door middel van fl yers bij lokale toeristische locaties, 

en via artikelen in lokale bladen. Er wordt weinig 

gedaan met online communicatie. Het museum heeft 

een website, en er bestaat een Facebookpagina en 

Twitteraccount, maar daar wordt geen actief gebruik 

van gemaakt. Op gebied van online marketing is dus 

veel te winnen, en de ICX zou hier een bijdrage aan 

kunnen leveren.

Met de doelstelling van het verhogen van de 

bezoekersaantallen is de ICX een eerste stap in een 

groter vernieuwingstraject. Het biedt het museum een 

mogelijkheid om fl ink over te communiceren, en een 

medium om de schooljeugd te interesseren voor musea 

en de technische sector.

Onderwerpen in de museumroute
Voor iedere verdieping is onderzocht wat op die 

verdieping aanwezig is. De volgorde van de lijst 

is gebaseerd op de volgorde waarin de informatie 

gepresenteerd wordt als de museumroute gevolgd 

wordt. De onderwerpen die behandeld worden zijn:

Begane grond

· Receptie
· Souvenirwinkeltje
· Verhalende introducties over zout
· Diverse boorkernen
· Zoutproductie over de wereld
· Wereld zoutkaart

Eerste verdieping

· Zoutproductie van vroeger tot nu

Figuur 14. Gemiddeld aantal bezoekers per maand, gesorteerd op jaar, en gecorrigeerd op de maanden dat het museum gesloten was voor de 
verbouwing in 2008-2009.
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leggen. Tevens hangt er een groot doek van AkzoNobel 

dat de zoutverwerkingsstappen in de fabriek weergeeft, 

en staat er een maquette die de binnenkant van een 

zouthuisje weergeeft. Onderin de maquette is een 

beeldscherm geïntegreerd waar een filmpje op draait 

dat de ligging van de cavernes in de Twentse bodem 

visualiseert. Op het filmpje en de grote maquette na 

is deze informatie volledig statisch gepresenteerd, 

bovendien is er geen interactie mogelijk. Dit is jammer, 

want een dynamischere en interactieve presentatie 

van de informatie zou ervoor kunnen zorgen dat de 

bezoekers de presentatie interessanter gaan vinden.

Investeringsmiddelen
Bij een gesprek met het museum over de kaders 

van het project is onder andere gesproken over de 

beschikbare financiële middelen. Het museum kan, 

indien er een goed plan ligt, beroep doen op enkele 

subsidiekanalen, en beschikt daarnaast ook over enige 

liquiditeit om een budget aan te kunnen vullen. Gezien 

de flexibele financiële positie was het voor het museum 

lastig om een vast maximumbedrag te noemen. 

Indicatief is voor de opdracht een maximum kostprijs 

opgesteld van €20.000 euro als eis. De wens is om het 

project minder dan €12.000 euro te laten kosten.

2.4.4 Technology
Er is veel mogelijk met de huidige technieken, en ze 

kunnen een grote bijdrage leveren aan het beoogde  

wauw-gevoel dat de bezoekers moeten gaan ervaren. 

Bij de wens om rond te kunnen lopen in een virtuele 

omgeving zijn meerdere presentatietechnieken 

mogelijk. De keuze hierin kan een enorm verschil 

maken voor de user experience. 

Hieronder wordt input, output en externe communicatie 

behandeld als aspecten van het systeem. In hoofdstuk 

3 worden twee concepten gepresenteerd en vergeleken. 

Aan de hand daarvan wordt uiteindelijk de keuze 

voor een VR-techniek gemaakt. Een overzicht van de 

verschillende soorten VR- en AR-technieken is terug te 

vinden in Hoofdstuk 2.2.

· Huidige zoutproductie in Twente
· Zout en het menselijk lichaam
· Tentoonstelling zoutvaatjes

Tweede verdieping

· Variabele expositieruimte
· Zoutvaatjes voor de verkoop
· Filmzaal met film over zoutwinning in Tibet
· Koffiecorner

Bij de verbouwing van het museum in 2008 is deze 

volgorde bewust gekozen. Bij het kiezen van een locatie 

voor de ICX is het van belang dat een eventuele nieuwe 

volgorde van informatieverstrekking past binnen 

de globale verhaallijn van het museum, of dat een 

eventuele nieuwe volgorde een logische rangschikking 

van de informatie behoudt.

Huidige presentatie over cavernes
In het museum is op verschillende plekken al informatie 

te vinden over de Twentse zoutwinning. Het gaat hierbij 

hoofdzakelijk over informatiezuilen met informatieve 

teksten en afbeeldingen. Om een consistent verhaal 

te kunnen vertellen zal de ICX deze informatie gaan 

gebruiken als inleiding. Dit resulteert in informatie 

die dubbel verteld wordt. De expositieonderdelen 

die informatie delen met de ICX kunnen in principe 

verwijderd worden. Dit is wenselijk omdat er ook 

ruimte vrijgemaakt zal moeten worden om de ICX te 

kunnen plaatsen.

Op dit moment wordt in het museum de volgende 

informatie verstrekt over de zoutcavernes in Twente.

Op de eerste verdieping staat een informatiezuil over 

zoutwinning die uitleg geeft over het ontstaan van 

zoutcavernes. Hier is een schematische weergave van 

het winningsproces op afgebeeld, en een kaart met de 

locaties waar in Twente geboord is.

Naast deze zuil staat een grote maquette van die de 

keten van zouthuisje, naar de fabriek van AkzoNobel, 

naar transport laat zien. De maquette wordt door de 

gidsen veel gebruikt om het productieproces uit te 
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Input
Keuze voor inputtechniek is inherent aan de 

functionaliteit die het systeem moet gaan vervullen. De 

input moet snel aan te leren zijn, er zijn namelijk veel 

first-time users, en moet geschikt zijn voor gebruik in 

de openbare ruimte. Voor het eisenpakket betekent dit 

dat de gebruikte inputtechniek intuïtief moet zijn, dat er 

geen losse of losneembare onderdelen gebruikt worden 

en dat de techniek die binnen bereik van de bezoekers 

staat tegen een stootje moet kunnen. Binnen de kaders 

van deze eisen zijn meerdere opties mogelijk. Het meest 

bekende voorbeeld is een touch-interface, zoals een 

touchscreen. Dit combineert input en output in één 

module, waar één of meerdere mensen tegelijk mee aan 

het werk kunnen. Er kan ook gekozen worden voor een 

interface die geen gebruik maakt van aanraking, maar die 

gebruik maakt van menselijke beweging. Voorbeelden 

hiervan zijn de Leap Motion en de Microsoft Kinect. 

Deze hardware vertaalt de posities van respectievelijk de 

handen of het hele lichaam in real-time naar een virtuele 

3D-omgeving, waar deze posities gebruikt kunnen 

worden om soft- en hardware aan te sturen.

Output
Output berust in interactieve systemen in het algemeen 

op zien, horen en voelen. Andere zintuigen kunnen 

ook geprikkeld worden, dit is echter wat minder 

gebruikelijk. Een eenvoudige vorm van output is 

een flatscreen. Andere opties omvatten projecties 

met behulp van beamers, licht en geluidinstallaties. 

Een mooi effect kan ook plaatsvinden als projecties 

en fysieke elementen samenkomen, zoals bij het 

Salzbergwerk Berchtesgaden, beschreven in Hoofdstuk 
2.3. Een andere mogelijkheid is 3D-projectie op één 

of meerdere wanden. Een bekend voorbeeld hiervan 

zijn CAVE-systems. Voor 3D-projectie zijn echter wel 

wearables nodig: 3D-brillen om beelden voor het linker- 

en rechteroog van elkaar te kunnen onderscheiden. Als 

het gaat over VR, dan moet de HMD ook niet vergeten 

worden als output-device.

Externe communicatie
Over het algemeen zal beperkt externe communicatie 

nodig zijn. Veel projectors hebben de mogelijkheid 

om op afstand uitgelezen te worden met behulp van 

een ethernet netwerk. Een interessant idee is om 

social media te betrekken bij het product, om zo de 

gebruikerservaring te delen op een social mediakanaal 

van het Zoutmuseum. Dit zou middels hetzelfde 

netwerk bereikt kunnen worden.

2.5 Programma van eisen

Het programma van eisen legt de eisen en wensen 

vast voor de ICX. Eisen zijn essentieel voor het correct 

functioneren van het product. Wensen zijn eisen die 

wanneer nodig achterwege gelaten kunnen worden. 

Het doel is dan ook dat het product aan alle eisen 

voldoet, en aan zoveel mogelijk wensen. Bonussen 

zijn niet-verplichte producteigenschappen die wél 

een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van 

het product. De eisen en wensen komen voort uit de 

kaders die gegeven zijn met de ontwerpopdracht, het 

museumbestuur en de analysefase.

De belangrijkste eisen voor het conceptontwerp staan 

hieronder beschreven. Het totaalpakket van eisen is 

te vinden in Appendix C. Een belangrijke opmerking 

hierbij is dat in dat PvE óók de eisen opgenomen zijn 

die volgden uit ontwerpfasen na de analyse.

1. De bezoekers moeten het gevoel hebben dat ze de 
ervaring samen meemaken.
2. De gebruiker moet binnen 10 seconden kunnen 
begrijpen hoe de interactie werkt.
3. De gebruiker moet geen gevoelige onderdelen van de 
ICX kunnen aanraken. 
4. De ICX moet door tenminste 6 personen tegelijkertijd 
te ervaren zijn.
5. De ICX mag niet meer dan €20.000 kosten.

Samenvatting
· De analysefase, de aard van de opdracht en input van 

het museum hebben geleid tot het eisenpakket.

· Het eisenpakket ligt aan de grondslag van de 

conceptfase.
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Hoofdstuk 3 - Conceptfase, beschrijft de overstap van de 

inzichten uit de analysefase naar een tweetal technische 

concepten. De concepten worden vergeleken, waarna het 

meest geschikte technisch concept gekozen wordt.

Vervolgens wordt in de diepte ingegaan op het verhaal 

dat verteld zal worden met de ICX, de beoogde ervaring 

bij dit verhaal, en de technische mogelijkheden om dit te 

realiseren.

Uiteindelijk wordt onderzocht waar de ICX het beste in 

het museum zou passen Een onderdeel hiervan is een 

looproute-zichtlijnenanalyse, maar ook de resultaten van 

de PACT-analyse uit Hoofdstuk 2, in het bijzonder het 

onderdeel Context, zijn hiervoor van belang.

Gedurende de conceptfase is gebruik gemaakt van 

enkele testjes en prototypes. Deze zullen behandeld 

worden in Hoofdstuk 4. Uiteindelijk komen de 

inzichten van de tests en de conceptfase samen in het 

eindontwerp, dat uitgelicht zal worden in Hoofdstuk 5.
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3.1 Techniekkeuze

Op basis van de analysefase en het programma van 

eisen is gekozen voor gebruik van een projection-based 
oplossing. De belangrijkste reden hiervoor is dat het de 

gebruikers als een gezamenlijke activiteit moet voelen. 

HMD’s werken deze insteek tegen omdat gebruikers 

geïsoleerd worden. Verder zijn HMD’s behoorlijk 

prijzig als voor meerdere personen tegelijkertijd 

een VR-ervaring moet worden gepresenteerd. Een 

rekenvoorbeeld van de kostprijs van een HMD-based 

opstelling versus een PBVR-opstelling voor 6 personen 

is te vinden in Appendix D.

De opstelling moet gebruikt worden door de bezoekers, 

zonder begeleiding van de vrijwilligers. Het is niet 

wenselijk om dure apparatuur onbeschermd aan te 

bieden aan de bezoekers. Er kan veel fout kan gaan 

bij verkeerd gebruik, wat kan leiden tot hoge kosten 

vanwege reparaties of vervangen van apparatuur. Om 

dezelfde reden is een van de wensen om geen gebruik 

te maken van wearables, zoals HMD’s en 3D-brillen, of 

handheld controllers zoals een Wii-remote.

Er zijn twee projection-based concepten uitgedacht: een 

PBAR-tafel, en een PBVR-ruimte. De twee concepten 

worden hieronder kort beschreven.

3.1.1 PBAR-tafel
Het eerste concept is een PBAR-tafel. Vergelijkbaar met 

het SaltLaboratory in Berchtesgaden, wordt met een 

fysiek model de schaal van de Twentse zoutproductie 

gevisualiseerd. Geprojecteerd licht, geluid en beeld 

ondersteunen het verhaal. Het concept bestaat uit 

3 Conceptfase

Figuur 15. Bezoekers kunnen de maquette van alle kanten bewonderen.



Conceptfase  37Conceptfase  37

Geen van deze opties is wenselijk omdat het doel van 

de opdracht is om een realistisch beeld te vormen.

Tenslotte geeft dit concept mensen niet de mogelijkheid 

om ín een caverne te kijken, het besef van schaal blijft uit.

3.1.2 PBVR-ruimte
De PBVR-ruimte is een halfronde ruimte met een 

3D-projectiescherm, waarin middels een interactieve 

presentatie bezoekers meegenomen worden binnen in 

een virtuele Twentse zoutcaverne. Bezoekers kunnen 

om zich heen kijken, en kunnen navigeren door de 

geprojecteerde ruimte met behulp van een Leap 

Motion. Het concept is geïllustreerd in Figuur 16.

Bij dit concept hebben bezoekers weinig inlevings-

vermogen nodig om een beeld te vormen bij de 

cavernes. Ook kunnen alle kwetsbare componenten 

buiten het bereik van de bezoeker worden gehouden. 

Daarnaast is deze opstelling fl exibel: in de toekomst 

zou een nieuwe presentatie geladen kunnen worden 

zonder dat de hardware aangepast hoeft te worden. Een 

nadeel van de opstelling is dat wearables nodig zijn. 

Verder vereist de opstelling veel ruimte en een donkere 

afgesloten ruimte, wil de projectie kunnen slagen.

een ronde tafel met een ingebouwde maquette van de 

Twentse zoutproductie, zoals geïllustreerd in Figuur 15. 

Er wordt op twee lagen gebruik gemaakt van LCD glas. 

LCD glas is in principe doorzichtig. Als een elektrische 

spanning op het glas wordt gezet, dan wordt het 

oppervlak wit, en daarmee geschikt als projectieoppervlak.

Voordelen van de PBAR-tafel zijn dat er geen wearables 

nodig zijn voor de presentatie. Bovendien maakt 

het LCD-glas meerdere projectielagen mogelijk. Het 

concept heeft echter ook enkele nadelen. Zo is het niet 

goed bestand tegen veranderingen. Zoutproductie in 

Twente is nog steeds gaande, en zoutproductie vormt 

het Twentse (ondergrondse) landschap. Dit heeft tot 

gevolg dat het model op den duur niet meer klopt. 

Daarnaast is het verschil in schaal van de cavernes ten 

opzichte van de infrastructuur dusdanig dat het model 

geen correcte representatie van de werkelijkheid kan 

zijn. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Het model wordt heel groot (diameter > 2,5 meter) 
2. Het model wordt een redelijk formaat (diameter 
1 – 2 meter), maar delen van de presentatie zijn slecht 
zichtbaar;
3. Het model is uit verhouding t.o.v. de echte situatie.

Figuur 16. Voor de projectie wordt gebruik gemaakt van meerdere short-throw projectoren die aan het plafond gehangen worden.
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Het voordeel van deze techniek is dat er maar één 

projector nodig is om het 3D-beeld te vormen. 

Nadelig is dat de ogen het beeld niet tegelijkertijd 

waarnemen, waardoor het beeld onrustig kan worden 

voor de hersenen. Bovendien zijn actieve 3D-brillen 

kwetsbaar en duur (aanschafkosten ongeveer €30 

per stuk (Beamershop24, z.j. a.)) vergeleken met de 

passieve brillen. Ook verbruiken de brillen elektriciteit, 

waardoor er na gebruik extra aandacht aan besteed 

moet worden om ze weer op te laden of een batterij te 

vervangen.

3.2.2 Passieve 3D-projectie
De andere projectiemethode is passieve 3D-projectie. 

De werking is weergegeven in Figuur 18. Passief 3D 

maakt gebruikt van circulair of lineair polariserende 

filters om resp. links- en rechtsdraaiend of horizontaal 

en verticaal licht te scheiden. Voor passief 3D zijn 

tenminste twee beamers nodig; een beamer voor het 

beeld van het linkeroog, en een beamer voor het beeld 

van het rechteroog. De beamers projecteren allebei 

op hetzelfde scherm. Voor de ene beamer wordt 

een linksdraaiend filter geplaatst, en voor de andere 

een rechtsdraaiend filter. Voor passief 3D is ook een 

3.1.3 Conceptkeuze
Uiteindelijk is gekozen om de PBVR-ruimte door te 

ontwikkelen. De belangrijkste reden hiervoor is dat 

het museum het overbrengen van de beleving in een 

caverne erg belangrijk vond. De PBAR-tafel wijkt af van 

deze visie, en de PBVR-ruimte ondersteunt deze visie 

juist. Verder is de PBVR-ruimte flexibeler in gebruik 

vanwege de mogelijkheid om in de toekomst zonder 

hardwareveranderingen een andere presentatie in te 

laden. Ook is het het enige concept dat een immersieve 

ervaring aan meerdere personen tegelijk kan bieden.

3.2 Projectietechniek

De ogen van de mens staan op een bepaalde afstand 

van elkaar. Het linkeroog ziet hierdoor nét een ander 

beeld dan het rechteroog. In de hersenen worden deze 

beelden samengevoegd, waardoor men diepte kan zien. 

Dit principe wordt toegepast bij 3D-projectie. Op een 

plat vlak worden de beelden die het linkeroog en het 

rechteroog moeten zien over elkaar heen geprojecteerd. 

De 3D bril filtert de beelden voor het linker- en 

rechteroog. In de hoofdlijn zijn er twee verschillende 

technieken die gebruikt worden voor 3D-projectie; 

actieve en passieve 3D-projectie. Het onderscheid 

tussen deze twee technieken zit in de manier waarop de 

linker- en rechterbeelden worden gefilterd . 

3.2.1 Actieve 3D-projectie
Bij actieve 3D-projectie projecteert één projector 

afwisselend het linker- én het rechterbeeld op een 

frequentie van 120 Hz. Het woord actief slaat op de 

3D-bril, die bevat namelijk actieve componenten. Deze 

zogenaamde shutter-glasses blokkeren op dezelfde 

frequentie als de projector afwisselend het linker 

en rechterglas, zoals geïllustreerd in Figuur 17. Bij 

een beeld voor het linkeroog wordt het rechterglas 

geblokkeerd, waardoor alleen het linkeroog het beeld 

waarneemt. Bij een beeld voor het rechteroog is het 

precies andersom. Deze techniek wordt momenteel 

vooral gebruikt voor consumentenproducten zoals 

3D-TV’s en home-cinema projectoren.

Linker oog Rechter oog

Fr
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Figuur 17. Shutter glasses maken om en om het beeld voor linker- en 
rechteroog zwart. Zo krijgt ieder oog een ander beeld te zien en kan 
een stereoscopisch effect bereikt worden.
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3D-brillen veel goedkoper dan shutter-glasses; prijzen 

beginnen bij €1,50 per stuk. Verder biedt passief 3D de 

mogelijkheid om zelf een 3D-bril te maken door losse 

filters aan te schaffen. Zo zou een veiligheidsbril ook 

een 3D-bril kunnen worden, zonder dat dit hoge kosten 

met zich meebrengt. Verder zijn alle dure componenten 

buiten het bereik van de gebruiker, wat het risico op 

hoge kosten door breuk verlaagt.

Nadelig aan passief 3D is dat de aanschaf- en 

installatiekosten significant hoger zijn dan die voor 

actief 3D. Passief 3D werkt namelijk niet op normale 

witte beamerschermen. Die schermen verstrooien het 

licht, waardoor het zijn polariteit verliest. Er is dus een 

oppervlak nodig dat deze polariteit behoudt. Opties 

hiervoor zijn aluminiumplaat, speciale “silver screens” 

of 3D-projectieoppervlakteverf. Al deze opties zijn 

significant duurder dan een gebruikelijk wit scherm; 

voor een oppervlakte van 8 vierkante meter zijn de 

kosten tussen de €200 (aluminium plaat) en €600 euro 

(projectieverf). Daarnaast is de tweede projector die 

nodig is om de projectie mogelijk te maken een extra 

kostenpost.

3.2.3 Gekozen projectietechniek
Voor de ICX is passieve 3D-projectie de meest 

geschikte techniek. Bezoekers moeten zo min mogelijk 

in aanraking komen met dure en kwetsbare apparatuur. 

Shutter-glasses zijn hier ongeschikt voor. Voor passief 

3D zijn goedkope brillen te verkrijgen, en integratie 

van de polarisatiefilters in een bouwhelm, zoals die bij 

AkzoNobel op locatie verplicht is, kan een positieve 

bijdrage leveren aan de UX omdat de vormgeving van 

de 3D-bril past bij het verhaal dat gepresenteerd wordt. 

De aanschafkosten zijn weliswaar hoger dan bij gebruik 

van actief 3D, maar daar staat een langere levensduur 

van de installatie tegenover.

3.3 Verhaallijn & beleving

De verhaallijn die de ICX gaat vertellen is ontwikkeld 

op basis van informatie verkregen via het museum. 

Gedurende de conceptfase is de onderstaande 

3D-bril nodig. De bril bevat geen actieve componenten, 

enkel circulair polariserende filters in de glazen. 

De filters scheiden de beelden voor het linker- en 

rechteroog. Deze techniek wordt vooral toegepast in 

vaste installaties van bioscopen en andere openbare 

gelegenheden.

Voordelen van passief 3D zijn dat beide ogen 

tegelijkertijd een beeld te zien krijgen, waardoor 

de kijker een rustiger beeld krijgt. Ook zijn passief 
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Projecteren

Scheiden van de beelden voor het linker- en rechteroog

Gepolariseerde lichtgolven door filteren

Projectiescherm

Figuur 18. Passief 3D maakt gebruik van filters die alleen licht met een 
bepaalde polariteit doorlaten.
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welke buis pekel. Vervolgens worden de bezoekers 

door de boorkolom naar beneden geleid, waarbij de 

verschillende bodemlagen worden uitgelicht.

Uiteindelijk belandt de bezoeker in de zoutcaverne. 

De bezoeker kan zelf rondkijken in de caverne. In de 

cavernes zijn meerdere informatiepunten verspreid die 

uitleg geven over een specifiek aspect van de caverne.

De reis eindigt door terug te gaan naar de boorkolom.

Een mogelijkheid is om een optie toe te voegen om 

de ervaring van bezoekers op Facebook te delen. De 

opstelling maakt dan een foto van de bezoekers terwijl 

ze in de caverne staan. De foto kan worden gedeeld op 

de Facebookpagina van het Zoutmuseum. Vanaf daar 

kunnen bezoekers de foto delen met hun vrienden. 

Uiteraard is publicatie van de foto een optie, geen 

verplichting.

Het verhaal is gedurende het ontwerpproces verder 

doorontwikkeld. De uiteindelijke versie, inclusief het 

bijbehorende beeldmateriaal, is te vinden in Hoofdstuk 5.

3.4 Interactie

Een belangrijk deel van de doelstelling is dat de 

opstelling interactief is. Voor mens-computer 

interfaces bestaan tal van mogelijkheden om interactie 

toe te passen. Een bekend voorbeeld hiervan is de 

toetsenbord en muis. Andere opties zijn onder andere 

een joystick, een touchscreen of een draagbare 

controller. Voor dit ontwerp is een belangrijke eis 

echter dat geen gebruik wordt gemaakt van draagbare 

controllers. Gebruik van interfaces met losse 

onderdelen in een museum is onverstandig, omdat 

deze kwetsbaar zijn voor breuk en verlies. In plaats 

daarvan wordt aangeraden om gebruik te maken van 

interfaces die niet verplaatst kunnen worden, zoals 

een vast touchscreen of knoppen. Vanuit een hygiëne-

oogpunt is het echter nog beter om de gebruiker helemaal 

niets aan te laten raken. Ook hiervoor zijn een aantal 

mogelijkheden. De meest bekende devices die dit mogelijk 

maken zijn de Microsoft Kinect en de Leap Motion.

verhaallijn en beleving aangehouden als sturing 

voor het concept. De verhaallijn en beleving zijn in 

dit stadium ter goedkeuring getoetst bij een van de 

museumgidsen en bij AkzoNobel.

3.3.1 Verhaallijn
1. In de controlekamer
“Ten zuiden van Hengelo en Enschede kom je 

honderden groene huisjes tegen. Dit zijn zouthuisjes, 

en ze vormen de ingang van de zoutwinning in Twente.”

2. Buiten het zouthuisje
“Dit is zo’n zouthuisje. Samen met het huisje links en 

rechts van dit huisje vormen zij één caverne. Laten we 

binnen een kijkje nemen!”

3. In het zouthuisje
“Hierbinnen liggen twee leidingen: één voor de toevoer 

van warm water, en één voor de afvoer van pekel.”

4. In de boorschacht
“Voordat we bij de zoutlaag aankomen, moeten we een 

heel stuk de grond in.” De verschillende grondlagen 
worden kort benoemd met hun diepte, dikte en 
eventueel een bijzondere eigenschap.

5. In de caverne
“We zijn aangekomen in de zoutcaverne. De ruimte is 

ongeveer zo groot als een voetbalveld, en wel 20 meter 

hoog! In Twente liggen er meer dan 200 van deze 

ruimtes onder de grond. Een echte gatenkaas! De kans 

dat zo’n caverne instort is gelukkig erg klein. Op veel 

plekken wordt namelijk bewust géén zout gewonnen. 

De zoutpilaren die overblijven zijn sterk genoeg om de 

grond te dragen.”

3.3.2 Beleving
De ervaring begint met een uitgezoomd beeld boven 

Twente, waarop de boorlocaties worden uitgelicht. 

Er wordt ingezoomd op een van de locaties, en 

gedraaid naar een perspectief vergelijkbaar met 

Google Streetview. De gebruiker kan vanaf daar door 

een deur een zouthuisje in. In het zouthuisje wordt 

kort gevisualiseerd welke buis water vervoert, en 
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fysiek onmogelijk maakt om door veel personen 

tegelijkertijd gebruikt te laten worden. In totaal kan de 

Leap Motion maximaal 4 handen herkennen, en in de 

software kan de controle beperkt worden tot de eerste 

hand die binnen het bereik van de sensor komt. Dit 

komt de gebruiksinteractie ten goede omdat het voor 

de bezoekers duidelijker is wie de controle heeft over 

de applicatie.

Op het gebied van user experience kunnen de beide 

controllers een futuristisch gevoel aan de gebruiker 

overdragen, aangezien de meeste mensen niet gewend 

zijn om te interactie aan te gaan met een computer 

zonder een tastbare interface te gebruiken.

3.4.2 Interactiekeuze
Al met al is de Leap Motion het meest geschikt voor de 

ICX. De belangrijkste factoren in deze keuze waren de 

bewegingsvrijheid in de ruimte, en de duidelijkheid over 

wie de controle heeft over het systeem.

3.5 Plaatsing

Een van de consequenties van de keuze voor een 

PBVR-ruimte is dat deze veel ruimte in beslag 

neemt. Binnen de beperkte ruimte die in het museum 

beschikbaar is het onoverkomelijk dat de indeling 

aangepast moet worden.

Bij de keuze van een geschikte plek is rekening 

gehouden met een aantal aspecten: de plek binnen het 

verhaal van het museum, mogelijke verbeterpunten 

voor indeling van het museum, en de ruimte die op 

potentiële locaties beschikbaar is.

3.5.1 Het verhaal van het museum
In Hoofdstuk 2.4.3, Context, onder het kopje 

Onderwerpen in de museumroute, zijn de onderwerpen 

in volgorde van de museumroute samengevat. Het 

verhaal van de ICX hoort bij het onderdeel Huidige 
zoutproductie in Twente, wat zich bevindt op een 

groot deel van de eerste verdieping. Een plek op deze 

verdieping heeft om deze reden de voorkeur.

Figuur 19. Microsoft Kinect. Foto door Amos (2014).

3.4.1 Leap Motion versus Kinect
De Leap Motion (zie Figuur 11) en de Kinect (zie Figuur 
19) zijn apparaten die gebruikt kunnen worden om 

de plaats en houding van (delen van) het menselijk 

lichaam te detecteren. De Kinect kan het gehele lichaam 

detecteren op afstanden van 0,4 meter tot 4,0 meter 

(Microsoft, z.j.). 

De Leap Motion controller heeft een kleiner 

detectiebereik; 60 cm in iedere richting, en kan alleen 

handen, vingers en onderarmen detecteren (Colgan, 

2014). De detectie van de Leap Motion is echter wel 

veel nauwkeuriger: tot 1/100e van een millimeter, 

tegenover de 1,3 millimeter van de Kinect (Walter, 

2014). De keuze tussen een van deze apparaten hangt 

dus af van de situatie waarin ze gebruikt worden.

In het geval van de ICX wordt de bewegingsruimte 

beperkt door de oppervlakte van de ruimte en de 

benodigde capaciteit. Interactie middels een Kinect 

vereist relatief veel bewegingsruimte, wat de techniek 

minder geschikt maakt voor gebruik in de ICX. De 

Leap Motion neemt minder ruimte in beslag en heeft 

een kleiner bereik, waardoor minder ruimte nodig 

is voor de totale opstelling.  Bovendien is de Leap 

Motion nauwkeuriger en is het voor het systeem 

eenvoudiger te herkennen welke persoon controle heeft 

over de applicatie. De Kinect kan meerdere personen 

tegelijkertijd herkennen. Dit maakt het lastig om te 

bepalen wie het systeem daadwerkelijk bestuurt, en 

wie alleen toeschouwer is. De Leap Motion is hiervoor 

geschikter; het apparaatje neemt weinig ruimte in en 

heeft een beperkt bereik, wat het in eerste instantie 
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met bestuur en vrijwilligers, en op een analyse van de 

zichtlijnen bij het volgen van de museumroute.

Het grootste deel van de bezienswaardigheden wordt 

goed weergegeven met de huidige looproute. De 

meeste winst valt te behalen op de eerste verdieping, 

op Figuur 21 in de rechter bovenhoek. Dit stuk van 

het museum gaat over de zoutwinning in Twente 

door AkzoNobel. De grote vitrine en de informatiezuil 

schermen hier een deel van de expositieruimte af 

waardoor een nis ontstaat. Deze nis kan opstoppingen 

veroorzaken op drukke momenten, wat natuurlijk niet 

wenselijk is.

3.5.3 Plaatsingskeuze
Het onderwerp dat in de nis op de eerste verdieping 

wordt behandeld hoort bij het onderwerp waar de ICX 

over gaat. De volgorde van onderwerpen zoals deze 

nu gehanteerd wordt is een logische, dus die wordt bij 

voorkeur niet aangepast bij toevoeging van de ICX.

De nis scoort goed op alle drie de genoemde aspecten: 

het onderwerp past binnen het verhaal van het 

museum, er is genoeg ruimte vrij te maken (mits 

3.5.2 Verbeterpunten in de indeling
In het museum is een route uitgezet die langs de 

verschillende bezienswaardigheden leidt. Sommige 

bezienswaardigheden vallen echter weg door de manier 

waarop de expositieonderdelen geplaatst zijn. Om deze 

plekken te identifi ceren is voor de begane grond en 

eerste verdieping een heatmap gemaakt die gebieden 

waar verbetering mogelijk is zichtbaar maakt. Deze 

heatmaps zijn te zien op respectievelijk Figuur 20 en 

Figuur 21. De tweede verdieping is niet meegenomen 

in de analyse omdat het museum deze ruimtes hoe 

dan ook wilde behouden in de huidige staat. De 

heatmap richt zich niet alleen op de zichtbaarheid van 

de museumonderdelen, maar houdt ook rekening 

met nissen die de bezoekersdoorstroom kunnen 

belemmeren. 

In de heatmap staat de museumroute aangegeven 

met zwarte pijlen. Groene gebieden staan voor 

gebieden waar weinig tot geen verbetering nodig is. 

Rode gebieden geven aan dat verbetering wenselijk 

zou kunnen zijn op deze plekken. De plaatsing van de 

groene en rode gebieden is gebaseerd op gesprekken 

Figuur 20. De heatmap op de begane grond toont weinig problemen. 
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de indeling aangepast wordt), en er is een goede 

verbetering mogelijk in de doorstroming van bezoekers.  

Dit maakt de nis de ideale locatie voor plaatsing van de ICX.

Figuur 21. Rechtsboven is het vlak rood gemaakt in verband met de nis waar de doorstroom van de bezoekers belemmerd wordt. De overige rode 
vlekken komen voort uit de zichtlijnenanalyse.

Samenvatting
· Er is gekozen voor een PBVR-ruimte, omdat dit een 

verbindende ervaring kan bieden, en bezoekers niet in 

aanraking komen met dure en kwetsbare apparatuur.

· Er wordt gebruik gemaakt van passieve 3D-projectie 

omdat een goedkope 3D-bril in de veiligheidsbril van 

een bouwhelm geïntegreerd kan worden, in plaats van 

een dure en kwetsbare bril waarmee dat niet kan.

· De bezoekers krijgen een reis gepresenteerd die 

begint in een controlekamer, waarna ze via een 

zouthuisje een caverne kunnen onderzoeken.

· De interactie gaat middels een Leap Motion. Hier is 

voor gekozen vanwege de bewegingsvrijheid in de 

ruimte, en de duidelijkheid over wie de controle heeft 

over het systeem.

· De ICX zal geplaatst worden in de hoek van de Akzo-

maquette op de eerste verdieping. Deze plaats past 

goed in het verhaal van het museum, heeft de meeste 

potentie voor verbetering van de indeling, en heeft 

genoeg ruimte om de ICX te kunnen plaatsen.
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Prototypes

Gedurende het ontwerpproces is een aantal tests 

uitgevoerd en prototypes gebouwd. Er is gekozen om de 

tests kleinschalig te houden, omwille van de tijdsspanne 

van de opdracht. De tests en prototypes worden één 

voor één doorgesproken. Iedere test heeft een vaste 

structuur, bestaande uit een introductie, een doelstelling, 

een beschrijving van de opstelling, de uitvoering, en 

resultaten & conclusies. 

In Hoofdstuk 4.1 en 4.2 wordt onderzoek gedaan naar 

het effect dat VR heeft op je evenwichtsstelsel. Bij de 

ene test gebeurt dit met projecties, en bij de andere 

wordt gebruik gemaakt van een HMD. Zo ontstaan twee 

extremen, waarna getoetst kan worden of het relevant is 

om rekening te houden met dit effect bij de ICX.

Hoofdstuk 4.3 en 4.4 betreffen een tweetal prototypes. 

Het eerste prototype is bedoeld om inzicht te verkrijgen 

in 3D-projectie in het algemeen, en specifi ek op 

gekromde oppervlakken. Het tweede prototype is een 

Unity-demo, bedoeld als voorproefje van de applicatie 

voor de betrokken partijen.
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4.1 Muurprojectie

Als een presentatie immersief is, dan kan dat gevolgen 

hebben voor de gebruiker. Het is voorgekomen dat 

mensen die staand een VR-bril gebruiken omvallen, 

omdat ze geen referentie meer hebben in de fysieke 

wereld. Dit komt voornamelijk voor als de kijkrichting 

van de camera afwijkt van de kijkrichting van de 

persoon. Het effect is bekend voor HMD’s, maar of dit 

ook voor projecties het geval is, is minder duidelijk. Het 

doel voor de test is dan ook als volgt.

4.1.1 Doel
De ontwerper inzicht bieden in hoe een staande mens 

fysiek reageert op een 2D-projectie, als hier interactie 

aan toegevoegd is. Oftewel, het beantwoorden van de 

vraag: “Hoe relevant is het om het instabiliteitseffect bij 

HMD’s mee te nemen in het ontwerp van de ICX?”

4.1.2 Opstelling
Een schematische weergave van de testopstelling staat  

weergegeven in Figuur 22.

4 Prototypes 

A

B

D

C

E

Figuur 22. Dankzij de short-throw projector kan de gebruiker recht 
voor de projectie staan zonder dat  de apparatuur in het blikveld staat.
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Voor de opstelling is het volgende nodig:

A Een witte vlakke muur
B Short-throw projector (voor de test is de Optoma   
   EX525ST gebruikt)
C Verhoging voor de projector, circa 500mm
D Computer/Laptop
E Leap Motion

4.1.3 Uitvoer van de test
In een verduisterde ruimte is de testopstelling 

opgebouwd. Op de computer draait de applicatie 

Google Earth. Google Earth is een applicatie die 

Naar voren

Naar achteren

Omhoog

Omlaag

Naar links Naar rechts

Translatie

Omhoog kijken

Omlaag kijken

Naar links Naar rechts

Rotatie

Naar voren

Naar achteren

Omhoog

Omlaag

Naar links Naar rechts

Translatie

Omhoog kijken

Omlaag kijken

Naar links Naar rechts

Rotatie

Figuur 23. De applicatie kan worden bestuurd met intuïtieve gebaren.
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4.2.2 Opstelling
Voor deze test is gebruik gemaakt van een opstelling 

die standaard aanwezig is in het VR-lab van de 

universiteit. Het gaat om een sterke computer met 

een Oculus Rift (Figuur 24). Hierop draait de demo 

Desert Ride Coaster, een VR-achtbaansimulatie. Een 

screenshot uit deze simulatie staat afgebeeld in Figuur 
25. De gebruiker heeft geen controle over het karretje, 

maar wordt meegevoerd met de reis. Hij kan wel vrij 

om zich heen kijken met behulp van de Oculus.

4.2.3 Uitvoer
In totaal zijn er drie vrijwilligers geweest die de demo 

hebben ervaren. Het betrof alleen mannen, waarvan 

één jong volwassene en twee mannen van boven de 50. 

De test verliep als volgt: één persoon deed staand de 

Oculus op, waarna de ervaring gestart werd. Voor de 

testpersonen was de bedoeling om zo recht mogelijk 

te blijven staan. In het geval dat de testpersoon zijn 

evenwicht verloor, waren er twee mensen die de 

persoon op konden vangen, zodat de veiligheid van de 

testpersonen niet in het geding kwam.

interactie via Leap Motion ondersteunt. De camera in 

de software kan worden bestuurd met behulp van een 

aantal intuïtieve gebaren, zoals uitgebeeld in Figuur 23. 
Door je hand naar voren te bewegen, gaat de camera 

naar voren, een beweging naar achteren verplaatst 

de camera naar achteren. Voor naar links en rechts 

verschuiven werken dezelfde principes. Draaien naar 

links gaat door de hand linksom te draaien, draaien 

naar rechts vice versa. Omhoog- en omlaag kijken 

gaat door de hand naar boven en beneden te kantelen. 

Verticaal bewegen gaat door de hand dichterbij of 

verder weg van de LeapMotion te bewegen.  Door te 

gaan staan en de applicatie te gebruiken, kon ervaren 

worden in hoeverre de 2D-projectie immersief was, en 

of het risico van omvallen dat bij HMD’s al bekend is, 

ook voorkomt bij 2D-projecties.

4.1.4 Resultaten & Conclusies
Tijdens het testen van de demo bleek vooral de richting 

van voor- naar achteren invloed te hebben. Er was een 

licht gevoel van instabiliteit bij abruptere beweging, 

maar nog geen groot risico op omvallen door gebruik 

van de opstelling. In de ICX zal de mate van immersie 

hoger zijn dan bij deze test, dus het is van belang om 

dit risico mee te nemen in het ontwerp.

4.2 VR-achtbaandemo

Bij de muurprojectie was het instabiliteitseffect al licht 

merkbaar. Het immersieniveau is hoger bij HMD’s, dus 

kan dit instabiliteitseffect ook heviger zijn. Deze test 

is bedoeld om te onderzoeken hoe hevig dit effect is, 

zodat er een verwachting gemaakt kan worden van de 

risico’s van dit effect in de ICX. Om dit te testen wordt 

gebruik gemaakt van de Oculus-demo Desert Ride 
Coaster, die geproduceerd is door het Tsjechische 

bedrijf Horský s.r.o. (http://www.infinite.cz).

4.2.1 Doel
Onderzoeken hoe hevig het instabiliteitseffect is 

bij een VR-achtbaandemo, zodat uiteindelijk een 

inschatting gemaakt kan worden van de riciso’s van het 

instabiliteitseffect bij de ICX.

Figuur 24. De Oculus Rift biedt een immersieve VR-ervaring met 
stereoscopisch beeld en stereo geluid. Foto door Walton (2017).
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4.3 Passieve 3D-projectie

Deze test betrof de bouw van een prototype waarmee 

een passief 3D-projectie gemaakt kon worden op een 

gekromd oppervlak. De voornaamste reden hiervoor is 

om ervaring op te doen over 3D-projectie.

4.3.1 Doel
Ervaring en kennis opdoen over passieve 3D-projectie, 

in het bijzonder op een gekromd oppervlak.

4.3.2 Opstelling
Speciaal voor de testopstelling is een scherm gemaakt 

dat geschikt is voor passieve 3D-projectie. De polariteit 

van het licht mag niet verloren gaan als het licht het 

scherm raakt, omdat juist het verschil in polariteit 

het 3D-effect mogelijk maakt. Om dit te bereiken 

kan een projectieoppervlak beschilderd worden met 

speciale projectieverf, geschikt voor 3D. Deze verf 

is erg duur. Voor dit prototype bestond echter een 

goedkopere optie. Op een Amerikaans doe-het-zelf-

forum werd aluminum plaatmateriaal gesuggereerd 

als projectieoppervlak. Het materiaal behoudt bij 

reflecties de polariteit van het licht, en het is eenvoudig 

buigzaam. Met een aluminium plaat van 1000x500x0,5 

4.2.4 Resultaten & Conclusies
Het was al snel duidelijk dat de demo een overtuigende 

immersieve ervaring bood aan de gebruiker. In elk van 

de drie gevallen was hulp nodig om te zorgen dat de 

gebruiker niet om zou vallen. De ICX zit op gebied van 

immersie tussen een HMD en een vlakke projectie in. 

Bij een vlakke projectie waren de risico’s nog beperkt, 

maar in het geval van de HMD was het risico zo groot 

dat mensen nodig waren om gebruikers op te vangen. 

Het is van groot belang dat de bezoekers geen gevaar 

lopen als ze de ICX gebruiken. Dit betekent dat de 

bezoekers op een bepaalde manier moeten worden 

ondersteund om het risico op vallen zoveel mogelijk 

weg te nemen.

Figuur 25. Een screenshot uit de VR-demo Desert Ride Coaster. Foto van iNFINITE Production (z.j.).
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met de opstelling. Het grootste probleem was de 

kalibratie van de projectoren op het oppervlak van het 

projectiescherm. Uit de vorm van het scherm volgt dat 

het beeld dat op het scherm geprojecteerd wordt niet 

recht is maar bol lijkt te staan. Om deze problemen 

op te lossen zijn vele softwarepakketten beschikbaar. 

Met meerdere gratis programma’s is geprobeerd om 

de verstoring uit het beeld te verwijderen, dit is echter 

niet gelukt, wat tot gevolg had dat de interactieve 

demo niet gebruikt kon worden op het scherm. In de 

realisatie van de ICX is de hoop gevestigd op betaalde 

softwarepakketten en hogere kwaliteit apparatuur. 

Om toch het 3D-effect te kunnen ervaren, is een 

afbeelding met behulp van Adobe Photoshop zodanig 

op het scherm gewarpt dat deze beeldvullend en in de 

correcte verhoudingen op het scherm weergegeven 

wordt. Dit is voor zowel de linker als de rechter 

afbeelding gedaan. Met deze afbeelding kon alsnog het 

3D-effect getest worden.

millimeter en een houten balkenconstructie om de plaat 

te ondersteunen, is een gekromd voor 3D geschikt 

projectiescherm gemaakt. Het ontwerp is te zien in 

Figuur 26.

De beelden werden op het scherm geprojecteerd met 

behulp van twee projectoren. Deze opzet is te zien in 

Figuur 27. Het licht uit de projectors werd gefilterd met 

behulp van kunststof circulair polariserende filters. Het 

ene filter liet alleen linksdraaiende fotonen door, en 

het andere alleen rechtsdraaiende. Dezelfde filters zijn 

ook verwerkt in de 3D-brillen, zodat de geprojecteerde 

beelden weer gescheiden konden worden.

De beide beelden werden vanuit één laptop naar de 

projectors gestuurd, en konden desgewenst bijgewerkt 

worden om de presentatie bij te stellen.

4.3.3 Uitvoer
Er is met de opstelling hoofdzakelijk gewerkt met 

stilstaande beelden. Een grote wens was om de 

interactieve demo (Paragraaf 4.4) in 3D te kunnen 

presenteren, maar helaas waren er moeilijkheden 

Figuur 26. Het scherm is gemaakt van 0,5 mm dik aluminium plaatmateriaal. De totale buiging is 90 graden..
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Figuur 27. De projectoren zijn gestapeld om een zo min mogelijk verstoord beeld te genereren. De filters zijn recht voor de lens opgehangen. Het 
karton vermindert reflecties in de richting van de kijker.
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4.4. Interactieve demo

Voor het museum was het soms lastig om een beeld te 

vormen bij de digitale omgeving die in de ICX verwerkt 

gaat worden. Om dit helder over te brengen, is een deel 

van de verhaallijn uitgewerkt in de game-engine Unity. 

4.4.1 Doel
Het museum een beeld geven bij de digitale omgeving 

zoals die in de ICX geïmplementeerd kan worden, met 

de focus op visuals en interactie.

4.4.2 Opstelling
De opstelling bestaat enkel uit een computer met de 

interactieve demo daarop geïnstalleerd, en een 

4.3.4 Resultaten & Conclusies
Het 3D-effect op de stilstaande afbeeldingen werkte 

goed, zoals te herleiden is uit Figuur 28. Helaas is 

het niet mogelijk geweest om bewegende beelden 

te testen met deze opstelling, omdat de benodigde 

kalibratiesoftware niet beschikbaar bleek.

Op de aluminiumplaat werden onbedoeld twee 

lichtstrepen geprojecteerd, afkomstig van het licht 

van de projectoren. Dit werd bij een reviewsessie met 

het museum als storend ervaren. Bij realisatie van 

de ICX zal het de investering waard zijn om te kiezen 

voor 3D-projectieverf. De verf is weliswaar vele malen 

duurder dan de platen aluminum, maar het zorgt wel 

voor een beter resultaat zonder lichtstrepen en naden. 

Figuur 28. De 3D-projectie werkt. Dit is in deze afbeelding te zien door te kijken naar de verschillen in het beeld in- en buiten de glazen: Buiten de 
glazen is het beeld duidelijk dubbel, terwijl door de glazen een enkel helder beeld wordt getoond.



Prototypes  53

een realistisch beeld van hoe de rest van de applicatie 

eruit zou kunnen zien. Het is jammer dat de koppeling 

met het 3D-projectiescherm niet is gelukt, dit had de 

ervaring van de interactieve demo kunnen versterken.

Leap Motion als controller. De visuele ervaring wordt 

overgebracht middels de monitor.

De virtuele omgeving is zo in elkaar gezet dat deze er 

realistisch uit ziet, zoals te zien is in Figuur 29. Er is 

sprake van grote rotspartijen, bijzondere lichtinval en 

er vallen zoutvlokken van boven, net zoals in een echte 

caverne. De realistische visuals moeten bijdragen aan 

de gebruikerservaring. In deze demo is de interactie 

beperkt gebleven tot het navigeren in de caverne 

met behulp van de Leap Motion. De applicatie wordt 

bestuurd met dezelfde gebaren uit Figuur 23.

4.4.3 Uitvoer
De demo is achteraf vooral gebruikt als 

presentatiemateriaal. De handelingen om te navigeren 

in de virtuele omgeving zijn gelijk aan de handelingen 

in Google Earth. Deze werden ervaren als het meest 

intuïtief. De besturing kan nog wel verbeterd worden, 

die is op dit moment nog vrij schokkerig, maar dat is in 

de software goed op te lossen.

4.4.4 Resultaten & conclusies
De demo werd, mede door de realistische visuele 

presentatie, goed ontvangen door het museum, en gaf 

Figuur 29. Een screenshot uit de digitale omgeving van de Unity-demo.

Samenvatting
· Uit de eerste twee tests bleek dat er een risico is voor 

instabiliteit vanwege de hoge mate van immersie. 

Hier moet rekening mee gehouden worden in de 

eindconceptfase.

· Het loont om te investeren in een hogere 

kwaliteit projectieoppervlak en professionele 

beeldverwerkingssoftware.

· De Unity-demo gaf een realistische indruk van de 

uiteindelijke presentatie in de virtuele caverne.
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De conceptfase en de resultaten van de prototyping gaven 

de belangrijkste input voor de ontwerpaanpassingen 

voor het eindconcept. Dit hoofdstuk beschrijft deze 

aanpassingen en presenteert het eindconcept. Er wordt 

aandacht besteed aan zowel het tastbare als het virtuele 

deel van het ontwerp, en ook de techniek achter de 

presentatie wordt behandeld.

De eerste paragraaf behandelt verschillende 

ergonomische aspecten, zodat de onderdelen waar 

de bezoeker mee in aanraking komt ook goed 

gedimensioneerd zijn voor een gezonde houding.

Vervolgens wordt de vormgeving en integratie 

behandeld. Hier wordt de fysieke structuur van het 

ontwerp gepresenteerd, en de manier waarop het 

ontwerp omgaat met de huidige expositieonderdelen 

komt aan bod.

Ten derde wordt aandacht besteed aan de VR-ervaring 

die de bezoekers beleven als ze de ICX bezoeken. Deze 

ervaring wordt gevisualiseerd aan de hand van een 

scenario.

Als laatste komt de technische kant aan bod. De 

achterliggende techniek wordt besproken, evenals het 

energieverbruik.
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5.1 Ergonomie

Uit de conceptfase en met behulp van de prototypes 

zijn er een aantal aanpassingen gedaan. Het ontwerp 

is aangepast om beter aan te sluiten bij de fysieke 

kenmerken van de gebruiker, en om risico’s weg 

te nemen. De concrete stappen van ergonomische 

verbetering zijn in de volgende subkoppen beschreven.

5.1.1 Stahulp
Uit de tests van Hoofdstuk 4.1 en 4.2 bleek dat 

bezoekers fysieke steun nodig zouden kunnen hebben 

gedurende de VR-ervaring. De eenvoudigste oplossing 

voor dit probleem is het verwerken van zitplaatsen in 

het ontwerp, zoals stoelen of banken. Deze houding 

past echter niet bij de beleving; een staande houding 

past veel beter bij het ontdekken van een omgeving. 

Als alternatief op een normale zitplaats is gekozen om 

een stahulp in het ontwerp te verwerken. In essentie 

is een stahulp een bankje, alleen dan bedoeld om 

tegenaan te leunen. De afmetingen van de stahulp, 

2725 millimeter breed en 893 millimeter  hoog, zijn 

gebaseerd op gebruik door 6 personen tegelijkertijd. 

De onderbouwing voor deze afmetingen is te vinden 

in Appendix F. Figuur 30 toont een zijaanzicht van de 

stahulp die in de ICX geplaatst wordt. De stahulp zal 

speciaal voor de ICX gebouwd worden. De meeste 

commercieel verkrijgbare stahulpen zijn eenvoudig te 

verplaatsen. In dit geval is het juist de bedoeling dat het 

een robuust onderdeel is dat niet zomaar te verplaatsen 

is. Ook kan een custom-made stahulp in de stijl van het 

museuminterieur gemaakt worden.

5.1.2 Het controlepaneel
Voor aanvang van de ervaring wordt uit het midden 

van de bezoekers een gezagvoerder gekozen. Deze mag 

plaatsnemen bij het controlepaneel. Het controlepaneel 

5 EindconceptEindconcept

Figuur 30. Een doorsnede van de stahulp. Het materiaalgebruik en de ronde vormen verwijzen 

naar de vormgeving van de rest van de vaste expositie. Door de nadruk echter te leggen op het 

metaal, in plaats van het hout, oogt de vormgeving industriëler en futuristisch.

Figuur 31. Uitgesneden letters met ingebouwde verlichting zorgen ervoor dat de bezoeker 

direct weet wat het controlepaneel is. In de bovenste dop zit de LeapMotion verwerkt.



Eindconcept  57

van de richtlijnen in Figuur 33. Voor de boven- en 

ondergrens van het scherm is gebruik gemaakt van 

de maximum eye rotation. Zo wordt in neutrale stand 

het volledige blikveld gevuld. Met een afstand van 2 

meter tot het scherm komt dit uit op 0,3 meter hoogte 

voor de onderkant, en 2,2 meter voor de bovenkant. 

De minimale breedte is afgeleid uit het blikveld van 

de bezoeker, in ontspannen staat in het midden van 

de stahulp. In Figuur 33 hoort daar de term Binocular 
Vision bij. De uiteindelijke breedte komt voort uit de 

Full-HD beeldschermverhouding, om zo optimaal 

gebruik te kunnen maken van de resolutie van de 

projectoren. Hiermee komt de totale breedte van het 

scherm uit op ongeveer 3,3 meter. 

5.2 Vormgeving en integratie

Er moet ruimte gemaakt worden voor de ICX, maar 

belangrijke informatie uit het museum mag niet 

verdwijnen. Als gevolg moet er dus een herontwerp 

komen voor het deel van de ruimte dat de ICX in 

beslag zal nemen. Aan de hand van de gekozen 

locatie is gedetailleerd in kaart gebracht welke 

informatie daar in de huidige situatie gepresenteerd 

wordt. De inventarisatie omvatte de naam van 

het museumonderdeel, een omschrijving, een 

cijfer dat aangaf hoe belangrijk het deel is, en een 

globale categorie waar het deel bij past. De gehele 

inventarisatie is te vinden in Appendix E.

5.2.1 Categorieën
Tijdens de inventarisatie viel op dat vrijwel alle 

onderdelen in één van de volgende drie categorieën op 

is een zuil waarin de Leap Motion is verwerkt, zie 

Figuur 31. De zuil is 1 meter hoog en is geplaatst voor 

het midden van de stahulp. De hoogte is gebaseerd 

op de gemiddelde ellebooghoogte van Nederlandse 

volwassenen, met marge om afstand te kunnen bewaren 

tussen de Leap Motion en de hand van de gebruiker.

5.1.3 Het projectiescherm
In de conceptfase is uitgegaan van een scherm van 180 

graden. Dit heeft echter als nadeel dat er aan de randen 

van het scherm een grote kijkhoek is. Er wordt scheef 

op het scherm gekeken, wat een vertekend beeld geeft 

en het 3D-effect teniet doet.

De vorm van het scherm is aangepast zodat de kijkhoek 

meer dwars op het scherm staat, zoals geïllustreerd in 

Figuur 32. De schermhoogte is bepaald aan de hand 

PBVR-concept 
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Figuur 32. Een minder krom scherm, zoals in de onderste afbeelding, zorgt ervoor dat de 

persoon aan de rand van de bank (rood) een minder vertekend beeld krijgt, waardoor de 

projectie beter overkomt.

Figuur 33. Deze hoeken zijn als richtlijn gebruikt voor het 
dimensioneren van het scherm. Afbeelding van Extron (z.j.).
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moment in het verhaal van het museum. Dit kwam tot 

uiting door van elk van de drie categorieën een plein 

te maken. De ligging van de drie pleinen kwam onder 

andere voort uit de wens voor een betere looproute. 

De ligging in de hoek maakte één globale looprichting 

mogelijk. Met inachtneming van de eisen die gepaard 

gaan met de ICX, en met het oog op het behouden van 

gepresenteerde informatie in het museum, is gekozen 

voor de vorm zoals te zien is in Figuur 34. Op Figuur 35 

is te zien hoe deze nieuwe vorm de bezoekersstroom 

aanzienlijk verbetert ten opzichte van de huidige situatie.

De opstelling neemt in totaal 20 vierkante meter in 

beslag. De ICX is 3 meter breed en op het diepste punt 

2,5 meter diep. De toegangshal en apparatuurruimte 

zijn hierin niet meegenomen. De totale breedte is 5 

meter, en de constructie is 4 meter diep. De hoogte 

van de wand van pleinen Historie en Productie is 2,30 

te delen is:

Historie
Winning & Cavernes
Productie

Deze drie categorieën staan in een logische volgorde 

voor het verhaal van het museum. Daaruit volgde 

het idee om het herontwerp te baseren op deze 

drie categorieën, waarbij de ICX onderdeel is van 

de categorie Winning & Cavernes. De belangrijkste 

kanttekening voor het herontwerp kwam vanaf de 

museumgidsen. Zij achten de Akzo-maquette van 

hoge waarde bij hun rondleidingen, deze mocht niet 

verwijderd worden.

5.2.2 Herontwerp van de expositie
De nadruk bij het herontwerp van de expositie lag op 

het presenteren van de juiste informatie op het juiste 

Figuur 34. De herindeling van de eerste verdieping. De grootste verandering betreft de rechter bovenhoek, waar een volledig nieuw meubel geplaatst 
is. Ook zijn daar twee zuilen verwijderd.

Plein HistoriePlein Productie

Plein Winning

& Cavernes
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ruimte moet donker zijn, dus de wanden zijn zwart 

geverfd, met uitzondering van het projectieoppervlak, 

dat met speciale 3D-projectieverf is behandeld.

5.2.3 Plein Historie
De bezoekers beginnen bij het plein Historie. Dit plein 

bevat informatieborden en geëxposeerde artefacten, 

volledig afkomstig uit de huidige expositie. Dit is 

geïllustreerd in Figuur 36. Ook worden twee fi lmpjes 

hergebruikt, al wordt er wel gebruik gemaakt van 

koptelefoons om geluidshinder tegen te gaan. De vitrine 

meter; even hoog als de informatiezuilen die reeds in 

het museum te vinden zijn. De wand van plein Winning 

loopt door tot het systeemplafond. Deze ruimte is 

nodig om ruimte te bieden voor de projectie, en om 

apparatuur op te kunnen hangen zonder in de weg te 

hangen van de projectie.

De vormgeving en het materiaalgebruik zijn voor 

het overgrote deel gebaseerd op de vormgeving van 

de huidige expositie-onderdelen in het museum. De 

uitzondering hierop is de binnenkant van de ICX; de 

Figuur 35. Links de oude situatie, rechts het herontwerp. In de nieuwe situatie is de bezoekersstroom eenduidiger. Bovendien is de nis in de 
rechterbovenhoek verdwenen, wat opstoppingen op drukke momenten verhindert.

Figuur 36. Impressie van plein Historie, het eerste plein in de nieuwe situatie.
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wordt gevraagd of één van de bezoekers zijn/haar hand 

boven het controlepaneel wil houden. Het licht wordt 

gedimd, een balkje op het scherm wordt gevuld om 

keuze te bevestigen, en de virtuele beleving begint, 

waarin onder meer de winningslocaties, boringen en 

cavernes worden uitgelicht. Na afl oop van de beleving 

gaat het licht weer aan, de bezoeker zet de helm af 

en verlaat de ICX via een houten deur. De richting 

van de deur wijst de bezoeker in de richting van het 

plein Productie. In Hoofdstuk 5.3 en 5.4 zal dieper 

ingegaan worden op respectievelijk de VR-ervaring die 

de gebruiker beleeft en het technische systeem dat dit 

mogelijk maakt.

met historische zoutverpakkingen is verplaatst naar 

de muur rechts naast de nooddeur. Zo is de informatie 

over de historie van de Twentse zoutwinning, die eerder 

op de verdieping verspreid was, gebundeld in één 

themagebied. De grote halfronde wand en de muur aan 

de andere kant creëren samen een trechtervorm die de 

bezoeker moet leiden naar het volgende onderdeel van 

de expositie: Winning en Cavernes, met daarin de ICX.

5.2.4 Plein Winning & Cavernes
Op dit plein wordt de hedendaagse zoutwinning in 

Twente behandeld. Via een gangetje, waar in een hoek 

een boorkop wordt geëxposeerd, loopt de bezoeker 

de ICX binnen. Op het scherm wordt gevraagd of de 

bezoeker een helm op wil zetten en de veiligheidsbril 

naar beneden wil klappen. Als iedereen compleet is 

Figuur 37. De maquette zal verplaatst worden naar een nieuwe behuizing. Ze krijgt een nieuwe vorm met andere ondergrond, maar alle 
modelonderdelen blijven behouden. Ook zullen nieuwe bordjes geplaatst worden (hier niet afgebeeld).



Eindconcept  61

5.3 VR-ervaring

Deze paragraaf beschrijft verschillende aspecten aan 

de VR-ervaring. Eerst wordt een scenario behandeld, 

vervolgens de artefacten die in de caverne te vinden 

zijn, en uiteindelijk wordt toelichting gegeven bij de 

grafi sche elementen die in beeld zijn gedurende de 

virtuele reis.

5.3.1 Scenario 
De komende pagina’s schetsen een scenario van de 

ervaring in de ICX. De afbeeldingen representeren 

de beelden die geprojecteerd zullen worden op de 

3D-projectiewand. Onder de afbeeldingen staat 

toelichting die betrekking heeft op licht, geluid en 

speciale effecten.

5.2.5 Plein Productie
Het derde onderwerp, Productie, wordt op dit moment 

behandeld in de vorm van een maquette, ondersteund 

door tekstbordjes en een doek met toelichting. De 

maquette is erg belangrijk in het verhaal van de gidsen 

bij groepsrondleidingen. Om die reden was de wens 

vanuit het museum om de maquette te behouden. De 

maquette neemt in de oude situatie veel ruimte in en 

staat op een onhandige plaats; hij creëert een grote 

nis die de doorstroming belemmert, zoals te zien is in 

Figuur 35. Onderin de maquette draait een fi lmpje, op 

een onopvallende plaats, en de bordjes met toelichting 

staat aan de achterkant van de maquette, waardoor niet 

de volle potentie uit de maquette wordt gehaald.

In de nieuwe situatie is de maquette verwerkt in de 

vormgeving, zoals te zien is in Figuur 37. De maquette 

gaat beter op in de ruimte, en de toelichtende teksten 

worden op een beter zichtbare plek gepresenteerd. 

De ronde vorm van de maquette zorgt ervoor dat 

de maquette beter past in de vormgeving van het 

museum, en bovendien moderner oogt. Het fi lmpje 

dat eerder onder de maquette draaide is vervallen; 

de ondergrondse cavernes worden namelijk al 

geïllustreerd bij Winning & Cavernes.
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De bezoeker loopt via het gangetje door een zwart 

strookgordijn de ICX in. Links ziet de bezoeker een 

groot projectiescherm, de rest van de ruimte wordt 

gedimd verlicht. 

De gezagvoerder houdt zijn hand boven het 

besturingspaneel. Op het scherm verschijnt een 

laadbalkje die gevuld wordt zolang hij zijn hand boven 

het besturingspaneel houdt. Zodra het balkje vol is, 

gaat het scherm en de verlichting naar zwart en begint 

de introductie.
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Op het scherm verschijnt een plattegrond van het 

gebied onder Hengelo, waar zout gewonnen wordt. Op 

de kaart lichten allemaal puntjes op.

Voice-over: “Ten zuiden van Hengelo en Enschede kom 

je honderden groene huisjes tegen in het landschap. Dit 
zijn zouthuisjes, deze worden gebruikt om zout uit de 
bodem te winnen. Ieder puntje op de kaart staat voor 
zo’n zouthuisje. In totaal zijn het er meer dan 500!” 

De contouren van de cavernes verschijnen op de kaart. 

Voice-over: “Ongeveer 450 meter onder deze 
zouthuisjes zitten grote ruimtes; zoutcavernes. De 

cavernes zijn overblijfselen van de zoutwinning. In 
totaal zitten er meer dan 200 cavernes in de Twentse 
bodem.”
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Er wordt ingezoomd op een punt op de kaart, dit licht 

op en de overige punten worden doorzichtig.

Voice-over: “Laten we er een van dichtbij bekijken! 

Zouthuisje 373, aan de Marssteden, Enschede.”
Het scherm faded naar zwart.

Vanuit zwart wordt de projectie gefaded. De 

windmachine gaat aan. Voice-over: “Dit is zouthuisje 
nummer 373, aan de Boortorenweg in Hengelo. Normaal 
gesproken mag je hier niet naar binnen, maar vandaag 
hebben jullie geluk; jullie mogen naar binnen! Dit kan 

de gezagvoerder doen door de hand 10 centimeter naar 
voren te steken boven het controlepaneel, zo loop je 
vooruit. Achterwaarts ga je door de hand 10 centimeter 
naar achteren te verplaatsen.”
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Als de gezagvoerder het zouthuisje binnengaat valt 

de deur achter hen dicht en start een cutscene. De 

windmachine gaat uit, geluid van buiten is gedempt, 

en geluid van vloeistoffen die door de leidingen lopen 

vullen de ruimte op laag volume. De camera wordt 

gericht op de leidingen en kranen. 

Voice-over: “Welkom in het zouthuisje. Er liggen hier 
twee leidingen eentje voor de toevoer van water...” 
– De toevoerleidingen worden gehighlight op de 

projectie – “... en een voor de afvoer van pekel.” – De 

afvoerleidingen worden gehighlight op de projectie – 

“Deze leidingen zijn aangesloten op een buis die tussen 
de 400 en 500 meter lang is. Deze buis komt uit bij het 
zout, in de caverne. Daar mogen jullie zo zelf een kijkje 
nemen! Maar, voordat we bij de zoutlaag aankomen, 
moeten we een heel stuk de grond in...”
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De camera zoomt in op de buis die de grond in gaat, 

en het scherm wordt gevuld met een afbeelding van 

de eerste bodemlaag. De voice-over geeft uitleg bij 

de verschillende lagen. Dit wordt ondersteund met 

geluidseffecten, vooral in de lagere frequenties. Na 20 à 

30 seconden komt de bezoeker aan bij de zoutlaag. 
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Na aankomst bij de zoutlaag wordt het geheel 

weggefaded naar zwart.
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Van zwart wordt gefade naar een aanzicht de caverne 

in. “We zijn aangekomen in de zoutcaverne. De ruimte 
is ongeveer zo groot als een voetbalveld, en wel 20 
meter hoog! In Twente liggen er meer dan 200 van 
deze ruimtes onder de grond. Een echte gatenkaas! 

De kans dat zo’n caverne instort is gelukkig erg klein. 
Op veel plekken wordt namelijk bewust géén zout 
gewonnen. Het zout dat overblijft is sterk genoeg 
om de grond te dragen. Hier kan je, net als boven de 
grond, vrij rondlopen en rondkijken. In de caverne 

kan je verschillende objecten tegenkomen met een 
blauwe gloed. Als je daar naast gaat staan, krijg je nog 
meer te weten over de Twentse zoutcavernes. Zo word 
je een echte zout-expert! Heb je uiteindelijk genoeg 

gezien? Ga dan terug naar de buis in het midden van de 
caverne, dan kom je weer veilig boven.”
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5.3.3 Grafi sche user interface
De grafi sche taal in het scenario is gebaseerd op 

een moderne interpretatie van de huisstijl van het 

zoutmuseum. De kleurstelling en lettertypes die 

gebruikt worden zijn gelijk aan deze stijl. Wel zijn er 

icoontjes toegevoegd om het uiterlijk wat eenvoudiger 

te maken. Ook is er gebruik gemaakt van een groot 

licht-donker contrast. Dit houdt de aandacht van de 

bezoeker beter vast.

De zeshoekige grafi sche elementen zijn geïnspireerd  

op de chemische structuur van keukenzout, zoals 

geïllustreerd in Figuur 38.

5.3.2 Artefacten in de caverne
In de caverne zijn verschillende artefacten te vinden 

die aanvullende informatie geven aan de bezoekers, 

als ze hier in de buurt komen. Dit gebeurt door middel 

van beeldmateriaal dat op het scherm geprojecteerd 

wordt. Dit kan zowel aangeleverd beeldmateriaal zijn 

als nieuw gemaakte graphics. De artefacten zijn zo 

vormgegeven dat ze duidelijk geen fysiek onderdeel 

zijn van de caverne; denk bijvoorbeeld aan een gloeiend 

wireframe-model van het object. Zo wordt het duidelijk 

dat het object geen onderdeel uitmaakt van artefacten 

die in het echt in de caverne te vinden zijn. Bovendien 

trekt het de aandacht van de gebruiker, omdat de rest 

van de digitale omgeving donkerder is. Hieronder staan 

twee voorbeelden van dit soort artefacten.

Losse buis op de bodem
Voice-over: “Op de bodem van een caverne kan je van 
alles tegenkomen. Er is modder, klei en zand, in kleine 
en grotere brokken. Bovendien dwarrelt er regelmatig 
zout vanaf het dak van de caverne naar beneden. Heel 
soms ligt er zelfs een stuk buis op de bodem! Het kan 
bij het aanbrengen van de buis namelijk voorkomen 
dat hier een knik in komt. Met behulp van een snijrobot 
wordt dit stuk buis weggesneden, waarna het naar 
beneden valt. Het is namelijk niet mogelijk om een 
geknikte buis door een cylindrische ruimte terug te 
trekken.”

Visueel: Motion graphic die uitbeeldt hoe de buis op de 

bodem terecht komt.

Voetbal
Voice-over: “Zoutcavernes zijn groter dan je zou 
denken; in een forse caverne zou je het stadion van F.C. 
Twente kwijt kunnen! Helaas is een caverne voor de 
rest niet zo geschikt om in te voetballen; het is donker, 
nat, zout, en er is geen zuurstof.”

Visueel: 3D-model van de Grolsch Veste wordt in het 

model van de caverne geplaatst. Bij de eigenschappen 

van een caverne worden icoontjes weergegeven in het 

scherm door middel van motion graphics.

Figuur 38. Een zoutkristal met de typische kubusvorm.

Figuur 39. De ontwikkeling van het zoutkristal naar een simplistische 
representatie.

De ontwikkeling van deze zoutkristalstructuur naar 

de stilistische representatie staat kort geïllustreerd in 

Figuur 39. De grafi sche user-interface is vanwege de 

beperkte looptijd van het project niet verder uitgewerkt.
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scherm te voorkomen, wordt met behulp van speciale 

software het beeld gecorrigeerd. De projectoren 

worden opgehangen aan het plafond met speciale 

beugels en worden van beeld voorzien middels 

HDMI. Via een router worden de twee projectoren 

aan de centrale computer gekoppeld. Zo kan 

allerhande handige informatie, zoals branduren van de 

beamerlamp, of andere meldingen met betrekking tot 

onderhoud, uitgelezen worden zonder dat ze aangeraakt 

hoeven te worden. Dit lokale netwerk kan ook gebruikt 

worden om de projectoren op afstand aan- en uit te 

zetten.

5.4.4 Licht & effecten
Het systeem moet licht automatisch kunnen besturen. 

In de podiumtechniek wordt hiervoor gebruik gemaakt 

van het DMX-protocol. Dit protocol maakt gebruik van 

maximaal 512 digitale kanalen, één per bestuurbare 

parameter, die een waarde van 0 tot 255 gegeven kan 

worden. In het geval van lichtintensiteit staat de waarde 

0 voor geen licht, en 255 voor maximaal licht. De 

waarden ertussen kunnen gebruikt worden om licht te 

dimmen.

Met behulp van een USB-dongle is het mogelijk om 

DMX uit te sturen vanuit de centrale computer. Dit 

signaal kan vanuit Unity verzonden worden. Het signaal 

gaat via een speciale kabel naar een zogenaamd 

dimmerpack. Dit is een apparaat dat vier verschillende 

stopcontacten kan dimmen met DMX. Zo kunnen 4 

verschillende groepen lampen onafhankelijk van elkaar 

gedimd worden.

DMX heeft nog een toepassing in de ICX. Het wordt 

namelijk ook gebruikt om een switchpack aan te sturen. 

Switchpacks lijken op dimmerpacks, maar er is een 

belangrijk verschil. Dimmerpacks kunnen, zoals de 

naam al zegt, dimmen. Daarmee is het dus mogelijk om 

een deel van de spanning door te laten. Switchpacks 

bestaan daarentegen uit een viertal relais die een 

stroomkring aan- en uit kunnen zetten. Het zijn dus 

eigenlijk schakelaars die op afstand aan- en uitgezet 

kunnen worden. In de ICX wordt een switchpack 

5.4 Techniek & implementatie

Om de virtuele reis, zoals geschetst in Hoofdstuk 5.3, 

overtuigend te kunnen overbrengen aan de bezoekers 

moeten licht, geluid, beeld, effecten en interactie goed 

samen kunnen werken. Dit vraagt om een systeem 

dat centraal al deze onderdelen kan aansturen. In het 

systeem zijn de volgende taken te onderscheiden:

· Aansturing en gegevensverwerking 
· Interactie
· Beeld
· Licht & effecten
· Geluid
· Start-up & shutdown

Het vereist veel apparatuur om het systeem te laten 

werken en werkend te houden, zoals te zien is in Figuur 
40. Onder de komende koppen komen per taak de 

verschillende technische oplossingen aan bod.

5.4.1 Aansturing en gegevensverwerking
De aansturing en gegevensverwerking is voor 

rekening van een centrale computer. Het systeem 

vereist een krachtige VR-capable computer met hoge 

processorkracht, veel werkgeheugen en een hoge 

kwaliteit grafische kaart. Het hart van de VR-ervaring is 

een applicatie die draait op de game-engine Unity, en 

vanuit deze engine alle onderdelen aanstuurt. Figuur 42 

laat de rol van de centrale computer in het systeem zien.

5.4.2 Interactie
Op systeemniveau is de gebruikersinteractie een van 

de eenvoudigere onderdelen. Het enige onderdeel dat 

hiermee te maken heeft is de Leap Motion. Deze is 

met USB 3.0 verbonden aan de centrale computer. Het 

apparaatje heeft geen externe stroomvoorziening nodig 

en functioneert zonder handelingen, mits de verbinding 

met de centrale computer correct is opgezet.

5.4.3 Beeld
Voor de beeldvorming is een tweetal beeldoutputs 

nodig. Om vervorming door projectie op het ronde 
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5.4.6 Start-up & shutdown
Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem 

met het liefst één druk op de knop aan kan worden 

gezet door de vrijwilligers. Dit heeft als gevolg dat het 

systeem na het opstartsignaal alles zelf moet kunnen 

aanzetten. Het systeem ondervangt dit op verschillende 

manieren.

Het begint bij de receptie. Hier wordt een knop 

ingedrukt die een signaal zendt naar de computer, 

waardoor de computer opgestart wordt. Als de 

computer opgestart is, start het via het lokale netwerk 

de twee projectors op. Ook wordt de Unity-applicatie 

opgestart. In de opstartprocedure van de applicatie 

wordt DMX uitgestuurd die kanalen op het switchpack 

aan- en uit kan zetten. Geluid, licht en het windeffect 

zijn aangesloten op het switchpack, en kunnen via die 

weg aan- en uitgezet worden.

Bij de afsluitprocedure zorgt de Unity-applicatie ervoor 

dat geluid, licht en het windeffect uitgeschakeld 

worden. De computer regelt verder dat de projectoren 

toegepast om een ventilator aan- en uit te zetten, voor 

een windeffect, en om sommige randapparatuur aan- 

en uit te kunnen zetten.

5.4.5 Geluid
Geluid is een belangrijk onderdeel van de ICX. 

Het draagt veel bij aan het gevoel van realisme in 

de ICX, en het zorgt ook voor een suggestie van 

ruimtelijkheid. In de ICX wordt gebruik gemaakt van 

een 5.1-surroundsound systeem. Dergelijke systemen 

bestaan uit 5 luidsprekers voor middel en hoge tonen, 

en één subwoofer voor de basfrequenties. 

De 5 luidsprekers worden rondom de gebruiker 

geplaatst op vaste posities: center, linksvoor, 

rechtsvoor, linksachter en rechtsachter. Correct 

gebruik van deze posities kan het gevoel van immersie 

erg versterken, omdat de gebruiker geluiden uit de 

geprojecteerde omgeving overal om zich heen ervaart. 

Het geluid wordt aangevoerd met HDMI ARC, van de 

centrale computer naar een receiver, waarna de receiver 

het beeld doorstuurt naar een van de projectoren.

Figuur 40. Er is veel apparatuur nodig om de VR-ervaring te doen slagen. Het overgrote deel van de apparatuur die zich niet bevindt in de 
opslagruimte van de randapparatuur zal bovendien opgehangen moeten worden. Zwarte steigerbuis geniet hiervoor de voorkeur, vanwege de 
flexibiliteit, sterkte en onopvallendheid.
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de installatie operationeel is komt uit op 1,9 kW, zoals 

te herleiden is uit Figuur 41. Dit betekent dat slechts 

één stroomgroep nodig is om het systeem te kunnen 

draaien. Het systeem schakelt zichzelf uit, inclusief alle 

randapparatuur. Het stroomverbruik als het systeem uit 

staat is dus nihil.

5.4.9 Kosten
Op basis van de gegevens die bekend zijn is een grove 

kostprijsschatting gemaakt. Voor een gedetailleerdere 

schatting dient het ontwerp verder uitgewerkt te 

worden. De totale kosten voor de bouw worden 

geschat op circa €15.000 euro, opgebouwd uit €6.000 

euro aan apparatuur & software, en €9.000 euro aan 

bouwkosten. De kosten zijn exclusief btw en gaan uit 

van softwareontwikkeling door studenten.

zichzelf uitschakelen. Deze zijn niet aangesloten op het 

switchpack omdat het incorrect afsluiten van projectoren 

kan leiden tot verminderde levensduur van de 

projectorlamp. Als laatste sluit de computer zichzelf af.

5.4.7 Technische ruimte
Het is belangrijk dat alle benodigde apparaten op 

een veilig afgesloten plek kunnen draaien. Helemaal 

in de hoek wordt daarom een technische ruimte 

ingericht. Alle apparatuur die niet noodzakelijkerwijs 

in de ICX-ruimte hoeft te staan/hangen, wordt in deze 

ruimte geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de techniek 

zoveel mogelijk verstopt is, wat ten goede komt aan de 

beleving van de bezoekers, en wat de kans op schade 

aan de apparatuur aanzienlijk verkleint.

5.4.8 Energieverbruik
Uitgaande van deze installatie is berekend hoeveel 

energie de opstelling verbruikt. Het totale verbruik als 

Figuur 41. Dit schema beschrijft de elektra-infrastructuur, en geeft daarbij bovendien het vermogen van ieder apparaat.
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Figuur 42. Dit schema beschrijft de communicatie tussen alle verschillende onderdelen. Hier wordt wederom duidelijk dat de computer het centrale 
zenuwstelsel is in het systeem. De elektriciteitsaansluiting is weggelaten om het schema overzichtelijk te houden.

Samenvatting
· Het eindconcept deelt gekozen locatie op in drie 

verschillende pleinen die de bezoeker dankzij de 

vormgeving automatisch in de goede volgorde leiden.

· Er is een scenario dat de reis van begin tot eind 

visualiseert.

· De techniek achter het systeem werkt volledig 

autonoom; met één druk op de knop start het gehele 

systeem zichzelf op.
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Dit hoofdstuk rondt de opdracht af. Er vindt een terugblik 

plaats naar het ontwerp, waarbij wordt beschouwd of 

het ontwerp voldoet aan de doelstelling zoals die in het 

allereerste hoofdstuk is gesteld.

Er worden aanbevelingen gedaan voor de 

vervolgstappen nadat deze opdracht is afgesloten, en 

de aansluiting bij het museum wordt nog één keer 

benoemd.

Ten slotte wordt gerefl ecteerd op het ontwerpproces, en 

op welke leerpunten voorbij zijn gekomen gedurende het 

ontwerpproces.
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Het doel van deze opdracht was om de volgende vraag 

te beantwoorden:

Hoe kan VR gebruikt worden om een interactieve 
opstelling te ontwerpen waarmee bezoekers van het 
Zoutmuseum een realistische indruk krijgen van de 
Twentse zoutcavernes?

De ICX zou een antwoord op deze vraag kunnen zijn. 

De opstelling past virtual reality toe op een manier die 

meerdere bezoekers met elkaar verbindt, de opstelling 

is interactief, en hij maakt een realistische ervaring 

mogelijk.

 

Het eindconcept is echter meer dan een antwoord 

op de onderzoeksvraag. Het eindconcept biedt een 

totaaloplossing voor de integratie van de ICX in het 

museum, door middel van een herontwerp van een deel 

van de vaste expositie.

Het ontwerp is echter nog niet zodanig uitgewerkt dat 

overgegaan kan worden op productie. De constructie 

moet uitgewerkt worden, en de implementatie moet 

worden voorbereid. Daarnaast moet een detailontwerp 

worden gemaakt van de digitale omgeving, en moet dit 

uitgewerkt worden tot een interactieve applicatie.

Het ontwerp heeft potentie om een publiekstrekker te 

worden waar het museum nog jaren profijt van heeft. 

De aanbeveling is dan ook om door te gaan met de 

ontwikkeling van het ontwerp. Voor de ontwikkeling 

kunnen twee nieuwe afstudeeropdrachten worden 

opgesteld: een voor het fysieke, en een voor het 

digitale deel. Het fysieke deel zou kunnen worden 

doorontwikkeld door een WO-bachelorstudent 

Industrial Design. De digitale kant zou kunnen passen 

bij een student Creative Technology, HBO Kunst en 

Techniek of Crossmedia Design. Een andere optie is om 

deze aspecten uit te besteden aan een aannemer en een 

gameproductiebedrijf. Het nadeel hiervan zit vooral in 

de aanzienlijk hogere kosten.

Deze resultaten zijn in een presentatiesessie voorgelegd 

aan de Commissie Vaste Expositie van het museum. 

De reacties vanuit de commissie waren erg positief, en 

men was geboeid door het ontwerp. De commissie zal 

in beraad gaan en oordeelt uiteindelijk of het project 

voortgezet zal worden, en op welke manier.

6 Conclusies & 
aanbevelingen
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Commissie Vaste Expositie. Ik heb nog nooit zoveel 

plezier in een presentatie gehad, en nog nooit zulke 

positieve reacties over de presentatievaardigheden. Dat  

is zeker iets om vast te houden in de toekomst.

Voor mij blijft het een valkuil om te veel hooi op 

mijn vork te nemen, en tijd te krap in te schatten. 

Meerdere keren heb ik hier last van gehad tijdens 

het ontwerpproces. In de toekomst moet ik iets 

terughoudender zijn met inschatten wat wel en niet kan 

binnen een bepaalde tijdsspanne.

Voorafgaand aan de opdracht hoopte ik dat ik meer zou 

kunnen bereiken in de gestelde tijd. Ik heb onderschat 

hoeveel werk gaat zitten in zo’n grote ontwerpopdracht, 

en ervaren hoe je jezelf zo nu en dan kan verliezen 

in kleine details. Desondanks ben ik erg blij met het 

resultaat dat in de afgelopen maanden is neergezet. Het 

is een ontwerp waar ik volledig achter sta en erg trots 

op ben.

De afgelopen maanden zijn ongelofelijk leerzaam 

geweest voor mij als ontwerper. Nooit eerder heb 

ik zo’n groot ontwerpproject zelfstandig uit moeten 

voeren. De opdracht was extra bijzonder omdat hij niet 

voor een bedrijf, maar voor een museum is gedaan. 

Dit geeft een dynamiek die anders zou liggen als de 

opdracht wel voor een bedrijf zou zijn.

Onder leerpunten versta ik onder andere:

- Overzicht houden in een complex project

- Me opstellen als een deskundige over mijn eigen 

vakgebied

- Vertrouwen hebben in mijn eigen keuzes

- Anderen enthousiasmeren over mijn eigen ideeën

- Leren niet té ambitieus te zijn

Ik zal hieronder enkele van deze punten toelichten.

Als ontwerper kan het lastig zijn om te vertrouwen in 

je eigen keuzes zonder input van anderen. Gedurende 

het ontwerpproces heb ik meerdere keren knopen 

zelfstandig door moeten hakken. Dat heeft me wel het 

vertrouwen gegeven om achter mijn eigen keuzes te 

staan, waardoor ik als ontwerper zelfstandiger ben 

geworden.

Het meest positief ben ik over het vierde punt, 

anderen enthousiasmeren over mijn eigen ideeën. 

Dit komt voornamelijk door de presentatie voor de 

Commissie Vaste Expositie. Van jongs af aan heb ik 

mezelf altijd wijsgemaakt dat ik niet kan presenteren, 

en zodoende altijd met tegenzin spreekbeurten 

en andere presentaties gedaan. Uiteraard zijn 

mijn presentatievaardigheden gedurende mijn 

studieloopbaan verbeterd, maar veel plezier had ik 

er nooit in. Tenminste, tot de presentatie voor de 

Reflectie
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In Tabel A1 staat een overzicht met de rol van de 

stakeholders per ontwerpfase. Productie van het 

beeldmateriaal, de werkvoorbereiding voor de 

producent en de installatie en inregelen van apparatuur 

staan in dit geval ingedeeld bij de ontwerper. Deze 

taken kunnen overgedragen worden aan een aannemer 

of een andere partij.

Een schema voor deze taakverdeling kan in groter detail 

worden gemaakt op het moment dat overgegaan wordt 

tot implementatie van de ICX.

St
ak

eh
ol

de
r

On
tw

er
p

Pr
od

uc
tie

Bo
uw

Ge
br

ui
k

Af
br

aa
k

Be
zo

ek
er

s
In

pu
t l

ev
er

en
 aa

n 
on

tw
er

pe
r

-
Ti

jd
eli

jke
 h

in
de

r d
oo

r b
ou

w
Ge

br
ui

k m
ak

en
 va

n 
de

 IC
X

M
og

eli
jk 

hi
nd

er
 d

oo
r a

fb
ra

ak

M
us

eu
m

be
stu

ur
Be

ge
lei

de
n 

on
tw

er
pp

ro
ce

s
Go

ed
ke

ur
in

g 
ge

ve
n 

vo
or

 
pr

od
uc

tie
 &

 b
ou

w
Co

or
di

ne
re

n 
bo

uw
pr

oc
es

, 
fin

an
cie

re
n

Af
sc

hr
ijv

in
g 

ge
br

ui
ks

on
de

rh
ou

d
Op

dr
ac

ht
 g

ev
en

 to
t a

fb
ra

ak
, c

oö
rd

in
er

en

Vr
ijw

ill
ig

er
s v

an
 h

et 
m

us
eu

m
In

pu
t l

ev
er

en
 aa

n 
on

tw
er

pe
r

-
-

Aa
n-

 en
 u

itz
ett

en
, 

ba
sis

on
de

rh
ou

d
-

Gi
ds

en
 va

n 
he

t m
us

eu
m

In
pu

t l
ev

er
en

 aa
n 

on
tw

er
pe

r
-

-
Ge

br
ui

k m
ak

en
 va

n 
de

 IC
X 

tij
de

ns
 ro

nd
lei

di
ng

en
-

On
tw

er
pe

r
On

tw
er

pe
n 

va
n 

de
 IC

X
Pr

od
uc

er
en

 b
ee

ld
m

ate
ria

al,
 

we
rk

vo
or

be
re

id
in

g 
vo

or
 

pr
od

uc
en

t

In
sta

lle
re

n 
& 

in
re

ge
len

 
ap

pa
ra

tu
ur

-
-

Pr
od

uc
en

ten
-

W
er

kv
oo

rb
er

eid
in

g
Bo

uw
en

 n
ieu

we
 si

tu
ati

e
-

Ak
zo

No
be

l, 
Ra

bo
ba

nk
, 

Ge
m

ee
nt

e H
of

 va
n 

Tw
en

te,
 et

c.

In
pu

t l
ev

er
en

 aa
n 

on
tw

er
pe

r
M

og
eli

jk 
in

pu
t l

ev
er

en
 aa

n 
pr

od
uc

tie
Fi

na
nc

ier
en

-
-

Un
ive

rs
ite

it 
Tw

en
te

Be
ge

lei
de

n 
on

tw
er

pp
ro

ce
s

-
-

-
-

Ta
be

l A
1.

 B
etr

ok
ke

nh
eid

 va
n 

ied
er

e s
tak

eh
ol

de
r, 

pe
r l

ev
en

sfa
se

 va
n 

de
 IC

X.



Appendix B - Demografie & bezoekers

Appendix B - Demografie & bezoekers  83

groepen ook veelvoorkomend. In het zomerseizoen en 

tijdens vakanties is nemen ouders en/of grootouders 

ook vaak hun kinderen of kleinkinderen mee. Voor 

jonge kinderen is een speurtocht uitgezet in het 

museum.

2. Observatie
Er is een paar dagen lang bijgehouden hoeveel mensen 

het museum bezoeken, en in wat voor leeftijds- en 

geslachtscategorie deze personen vallen. De resultaten 

van de telling staan geïllustreerd in Figuur B1. De 

populatie van de telling bestaat uit 33 bezoekers, een 

aantal dat te laag is om harde conclusies uit te kunnen 

trekken. De getallen ondersteunen echter wel het 

verhaal van het museumbestuur en de vrijwilligers. 

Opvallend, met het verhaal van het museum in 

ogenschouw, is dat de cijfers een relatief lagere groep 

65+’ers laat zien. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk 

dat de telling is gedaan gedurende de meivakantie, 

waardoor kinderen en sommige werkende volwassenen 

vrij hebben, en dus meer tijd hebben om musea te 

bezoeken.

1. Gesprekken met museumbestuur en 
–vrijwilligers
Het museum houdt demografie niet uitgebreid bij. Het 

enige onderscheid wordt gemaakt tussen jongeren 

en volwassenen (12+) en kinderen (6-12), dit wordt 

bijgehouden met behulp van het kassasysteem. 

Het museum gaf aan dat van de reguliere bezoekers 

circa 80% 65+’er is, de andere 20% omvat de 

andere leeftijdsgroepen, grotendeels bestaande uit 

kinderen. Mannen en vrouwen zijn hierin ongeveer 

gelijk verdeeld. Bijzondere bezoekers zijn o.a. mensen 

met een rollator of rolstoel. Het museum is volledig 

toegankelijk voor deze mensen. Bezoekers zijn voor het 

grootste deel toeristen die in de buurt op een camping 

staan of voor een dag de omgeving van Delden 

bezoeken. Inwoners uit Delden bezoeken het museum 

zelden. 

Ongeveer 10% van het totaal aantal bezoekers komt 

in grote groepen, variërend van 10 tot 50 personen. 

Voor groepen is er de mogelijkheid om een rondleiding 

te krijgen van een gids. De meest voorkomende soort 

bezoeker is het oudere echtpaar, daarnaast zijn kleine 
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30-65

65+ ManVrouw

0-12

12-17

30-65
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Figuur B1. Verdeling van resp. leeftijd v/d bezoekers en man-vrouw verhouding. Tijdens de observatie waren er geen bezoekers uit de groep 18-29 
jaar gezien, vandaar dat zij niet in de eerste grafiek vermeld staan.
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3. Bezoekersaantallen
Tabel B1 geeft een overzicht van de bezoekersaantallen 

per maand, vanaf 2006 tot en met 2016. In 2006 hebben 

ruim 10.000 bezoekers het Zoutmuseum bezocht. 

In 2 jaar is dit aantal teruggelopen naar ongeveer 

6100 bezoekers in 2008, te zien in Figuur B2. Van 
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Figuur B3. Gemiddeld aantal bezoekers per maand, gecorrigeerd op de gesloten maanden van de verbouwing in 2008/2009.
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Figuur B2. Totaal aantal bezoekers per jaar. Na de verbouwing is een opleving te zien.
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oktober 2008 t/m april 2009 is het museum van top 

tot teen verbouwd, wat heeft geleid tot een behoorlijke 

bezoekersstijging, van gemiddeld 678 bezoekers per 

maand naar maar liefst 948 bezoekers per maand. In 

2010 ligt het gemiddelde aantal bezoekers per maand 

op 781, in Figuur B3 is te zien dat er een dalende trend 

is qua bezoekersaantallen tussen 2010 en 2016, zonder 

indicatie dat deze trend zal afvlakken. 
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Structuur:

Eisnr. E / W  | A / M / O Toelichting eis

E – eis, W – wens

A – Analyse, M – museum, O – ontwerper 

Ervaring

1.01 W | A Er zijn geen wearables nodig om 

het product te gebruiken.

1.02 E | O Bezoekers moeten de ICX 

zelfstandig kunnen gebruiken.

1.03 E | A De ICX moet te ervaren zijn door 

rolstoelgebruikers.

1.04 W | O De ICX moet te besturen zijn door 

rolstoelgebruikers.

1.05 E | A De ICX moet door tenminste 6 

personen tegelijk te ervaren zijn.

1.06 E | A De ICX moet te ervaren zijn door 

kleurenblinden.

1.07 E | A De ICX moet te ervaren en 

begrijpen zijn door Engels- en Duitstaligen.

1.08 E | A De ICX moet door mensen van 

alle leeftijden te ervaren zijn, m.u.v. kleuters en jongere 

kinderen.

1.09 E | O De ICX moet door één persoon 

tegelijk te besturen zijn, het systeem moet kunnen 

reageren op “overload” van input.

1.10 E | A De presentatie moet een hoge 

mate van immersie hebben.

1.11 E | O De bezoekers moeten het gevoel 

hebben dat ze de ervaring samen meemaken. 

Tijd

2.01 E | M Laadtijd moet zoveel mogelijk 

plaastvinden tijdens de idle-time van het systeem.

2.02 E | A De response time voor hand-

oog-coördinatieactiviteiten mag niet meer dan 100 ms 

bedragen.

2.03 E | A De response time voor cause-

effect-gerelateerde activiteiten mag niet meer dan 1000 

ms bedragen.

2.04 E | O De ervaring moet ten minste 3 

minuten duren.

2.05 E | O De ervaring mag maximaal 10 

minuten duren.

2.06 E | O Na 30 seconden inactiviteit moet 

de activiteit kunnen herstarten.

2.07 E | O De gebruiker moet 5 seconden 

de tijd hebben om de herstart van eis 2.06 kunnen 

annuleren.

2.08 W | O De gebruiker moet altijd de 

mogelijkheid hebben om een stap terug te kunnen 

doen.

2.09 W | O De gebruiker moet altijd de 

mogelijkheid hebben om terug te gaan naar het 

beginscherm.

Interactie

3.01 E | A De gebruiker moet binnen 10 

seconden kunnen begrijpen hoe de interactie werkt.

3.02 E | A Het systeem moet zo werken 

dat het reageert zoals de gebruiker verwacht dat het 

reageert.

3.03 W | A De ICX moet gebruik maken van 

social media.

Veiligheid

4.01 E | A Normaal gebruik van de ICX mag 

mensen niet in gevaar brengen.

4.02 E | A De ICX moet voldoen aan wettelijke 

eisen omtrent brandveiligheid.

Vrijwilligers

5.01 W | M De ICX moet aan te zetten zijn met 

de bestaande installatie (lichtknoppen bij de receptie).

5.02 E | A De ICX moet door de vrijwilligers 

aan te zetten zijn in één handeling.

5.03 W | A De ICX moet door de 

vrijwilligers schoongemaakt kunnen worden met de 

schoonmaakmiddelen die reeds gebruikt worden.

5.04 E | A De ICX moet door de vrijwilligers 

schoongemaakt kunnen worden.

5.05 W | A Rondleiders moeten de ICX kunnen 

gebruiken om het caverneverhaal te kunnen vertellen 

aan groepen tot 10 personen.
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Vormgeving

6.01 E | M Visueel moet de ICX passen bij de 

vormgeving van de vaste expositie.

6.02 E | A De buitenkant van de ICX moet 

bezoekers prikkelen om gebruik te maken van de ICX.

6.03 E | A De grafische communicatie van de 

ICX moet passen bij de huisstijl van het museum.

Verhaal

7.01 E | M De ICX moet informatie geven over 

de Twentse cavernes

7.02 E | M De ICX moet een meerwaarde 

bieden t.o.v. de huidige presentaties over de cavernes

7.03 E | O De ICX moet een accuraat en 

waarheidsgetrouw verhaal vertellen.

7.04 W | A De informatie moet met weinig 

moeite overgebracht kunnen worden.

7.05 E | O Bij de implementatie van de ICX 

mag geen belangrijke informatie verloren gaan.

7.06 E | M De inhoud van de Akzo-maquette 

moet behouden blijven.

Implementatie

8.01 E | M De ICX moet qua locatie passen op 

een logische plek in het verhaal van het museum.

Lange termijn

9.01 E | M De ICX mag niet meer dan 

€20.000,- kosten.

9.02 W | M De ICX mag niet meer dan 

€12.000,- kosten.

9.03 E | M De ICX moet 12 jaar lang kunnen 

functioneren.

Apparatuur

11.01 W | A  De opstelling moet kunnen draaien 

op één computer

Input

12.01 E | A De input mag niet uit eenvoudig 

losneembare (dus zonder gereedschap) onderdelen 

bestaan.

12.02 W | A De input moet uitgevoerd worden 

zonder aanraakbare interface.

12.03 E | A De gebruiker moet geen gevoelige 

onderdelen van de interface kunnen aanraken. 

Output

13.01 E | A De output moet tenminste bestaan 

uit beeld en geluid.

13.02 W | M De output moet inspelen op 

overige zintuigen zoals tast, temperatuur, of geur.

Stroomverbruik

14.01 E | M Het product moet kunnen 

functioneren met de huidige stroomvoorzieningen 

(230V, 16A)

3D-Projectie

15.01 W | A De vormgeving van de 3D-brillen 

moet aansluiten bij de beleving van de gebruiker.

15.02 E | A De 3D-onderdelen waar de 

gebruiker mee in aanraking komt mogen geen 

elektronica bevatten.
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Deze bijlage beschrijft een doorrekening van de kosten 

van een HMD-opstelling ten opzichte van een passive-

3D-projectie op een halfronde wand. Om een eerlijke 

vergelijking te kunnen doen wordt in dit voorbeeld 

uitgegaan van een hoge kwaliteit VR-ervaring die met 

6 personen tegelijkertijd te ervaren moet zijn. Naast 

aanschafwaarde wordt ook gekeken naar afschrijving van 

apparatuur. Alle getoonde bedragen zijn exclusief BTW.

Allereerst worden de kosten voor een HMD-setup 

berekend, vervolgens de kosten voor een passive-

3D-projectie. Dit wordt vergeleken, waarna wordt 

onderzocht welke optie kostentechnisch het meest 

geschikt is voor het museum.

HMD-setup
Voor iedere gebruiker is het volgende nodig:

· VR-ready computer  €1156 

· Professionele HMD (Oculus Rift) €  599

· Interactiemodule (Leap Motion) €    75

Voor de VR-ready computer is uitgegaan van de Asus 

G11CD-K-NL010T, een robuuste computer die geschikt 

is voor gamen en VR (Computerstore, z.j.). Bij de 

HMD’s is gekozen voor de Oculus Rift. Deze HMD 

werkt goed met de LeapMotion en geeft beeldvorming 

van hoge kwaliteit (Coolblue, z.j. b). LeapMotion is 

gekozen als interactiemodule vanwege de lage prijs en 

de bijzondere interactie; gebruikers kunnen interactie 

aangaan met de virtuele omgeving zonder gebruik te 

maken van handhelds of wearables (Sossolutions, z.j.).

De kosten per persoon komen uit op ongeveer €1830.

Om 6 personen tegelijk de ervaring te kunnen bieden 

moet dus bijna €11000 euro worden uitgetrokken. Dit 

valt weliswaar binnen de eis van maximaal €20000, 

maar deze €11000 euro behelst alleen de genoemde 

apparatuur. Alle overige kosten zoals behuizing en 

verbouwing zijn hier nog niet in meegenomen.

Verder wordt op dit moment enorm veel geïnvesteerd 

in virtual reality, wat betekent dat de apparatuur (en 

in het bijzonder de HMD’s) snel zullen verouderen. 

Met een beoogde gebruikstijd van 12 jaar zullen de 

HMD’s hoogstwaarschijnlijk 1 of 2 keer moeten worden 

vervangen, wat nieuwe kosten met zich meebrengt. 

Ook is de kans dat een of meerdere van de VR-pc’s 

stukgaat groter in het geval van meerdere PC’s, wat ook 

aanzienlijke kosten met zich meebrengt.

Passive-3D-projectie
Voor een passive-3D-projectie van 3,5 bij 2 meter 

op een halfrond scherm zijn 4 projectoren nodig: om 

het gehele scherm te vullen zijn 2 projectoren nodig, 

maar gezien het technisch principe waarop passive-

3D-projectie werkt heeft ieder oog heeft zijn eigen 

projectorset nodig.

Voor de totale opstelling is nodig:

· 4x Short throw projector  €  996 p/st.

· VR-ready computer  €1156

· Grafische kaart (4x DP out)  €  165

· Interactiemodule (Leap Motion) €    80

· Projectieoppervlak & constructie  €  400

· Projectieverf    €  620

· 10x passive 3d-bril  €    15

· 2x Filterset t.b.v. projectors

Bij de projectoren is uitgegaan van de Epson EB-

535W, een short throw projector met 3400 lumen, 

16000:1 contrastratio en een levensduur van de 

lamp van 5000 uur (Beamershop24, z.j. b.). Voor de 

PC gelden dezelfde eisen als bij de HMD-setup, hier 

is dus dezelfde PC voor geselecteerd. Uitzondering 

hierop is de grafische kaart, de PC moet namelijk vier 

afzonderlijke digitale video-outputs kunnen uitsturen. 

Hiervoor is een extra grafische kaart nodig (Nowthatsit, 

z.j.). Wederom is gekozen voor de LeapMotion 

interactiemodule, deze is namelijk niet alleen geschikt 

voor gebruik op HMD’s, maar kan ook in desktop-stand 

gebruikt worden; plat op tafel.

Om 10 personen tegelijkertijd een basale 3D-ervaring 

te kunnen bieden is dus ongeveer €6800 nodig. Ook 
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hier mist de behuizing en afschrijving van apparatuur. 

Echter, als een PC bijvoorbeeld 6 jaar meegaat, dan is 

voor de projectieopstelling maar €1400 euro nodig om 

een PC te vervangen, terwijl dit bij de VR-opstelling 

maar liefst €8400 is. Bijkomende kosten voor de 

3D-opstelling is het vervangen van beamerlampen. 

Originele lampen hiervoor kosten circa €75 per stuk. 

Aan de hand van de huidige openingstijden kan 

berekend worden dat iedere beamerlamp ongeveer 3 

jaar meegaat. De totale kosten voor het vervangen van 

de lampen over de gehele levensduur van de installatie 

komen neer op €1200, wat ongeveer gelijk is aan de 

afschrijving van twee HMD’s.

De passive 3D-opstelling heeft als bijkomend voordeel 

dat het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd 

de beleving kan meemaken zonder grote uitgaven 

uitbreidbaar is; de enige bijkomende kosten zijn die 

van een passive 3D-bril. Dit betekent dat het maximum 

aantal bezoekers niet meer bepaald wordt door de 

techniek, maar door de beschikbare ruimte in de 

opstelling. Dit maakt de opstelling geschikt voor 

grotere groepen, bijvoorbeeld tijdens rondleidingen. 

In het geval van een rondleiding bestaat er bij deze 

opstelling ook de mogelijkheid 2D te projecteren, zodat 

grotere groepen tóch de informatie kunnen ontvangen 

zonder dat ze een 3D-bril nodig hebben. 
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Deze lijst beschrijft in detail welke artefacten en onderwerpen in het museum worden behandeld op de beoogde 

locatie van de ICX. Ook wordt aangegeven wat in de nieuwe situatie met deze informatie gebeurt. De Bn-getallen 

geven aan hoe belangrijk deze onderwerpen zijn, gebaseerd op gesprekken met het museum en met inachtneming 

van de visie van de ontwerper. De schaal loopt van B1 tot B5, waarbij B1 onbelangrijk is, en B5 staat voor essentieel.

Zuil Winning - voorzijde

· Kaart winningslocaties Twente B3 Opgenomen in de ICX

· Model cavernes   B4 Opgenomen in de ICX

· Tekst uitleg bij cavernes  B5 Opgenomen in de ICX

Zuil Winning – achterzijde

· Tekst Zout in Nederland  B4  Opgenomen op plein Historie

· Afbeelding zoutziederij  B2 Opgenomen op plein Historie

· Afbeelding publicatie mijnen  B2 Opgenomen op plein Historie

· Afbeelding zoutproductie  B2 Opgenomen op plein Historie

· Afbeelding zoutziederij  B2 Opgenomen op plein Historie

· Afbeelding Kolff&Vis rotterdam B2 Opgenomen op plein Historie

Zuil Productie – voorzijde

· Tekst Productie (historie)  B3  Opgenomen op plein Historie

· Afbeelding zoutberg  B2 Vervallen

· Afbeelding zoutvaatjes vullen  B3 Opgenomen op plein Historie

Zuil Productie – achterzijde

· Scenario zoutwinning Boekelo KNZ B4 Opgenomen op plein Historie

· Model treinwagon zoutindustrie B2 Opgenomen op plein Historie

· Filmpje kwaliteitscontrole zout B2  Opgenomen op plein Historie

· Akzo kistje   B2 Opgenomen op plein Historie

· Akzo bord   B2 Opgenomen op plein Historie

· Akzo boortorentje   B2 Opgenomen op plein Historie 

Maquette Winning & Productie

· Modellen   B5 Opgenomen op plein Productie

· Tekst toelichting maquette  B3 Opgenomen op plein Productie

· Filmpje flyover cavernes  B1 Vervalt

· Bord advertentie   B2 Vervalt 

Maquette zouthuisje

· Maquette   B3 Vervalt (digitaal verwerkt in de ICX)

Doek AkzoNobel

· Doek met uitleg productie zout Akzo B4  Opgenomen op plein Productie (doek vervalt)
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Vitrine historische zoutverpakkingen

· Oude zoutverpakkingen (historie) B5 Opgenomen op plein Historie

Borden aan de wand

· Zout, grondstof voor chloor  B3 Elders in het museum

· Ziedend zout   B2 Elders in het museum

· Van KNZ tot AkzoNobel  B3 Opgenomen op plein Historie

Boortoren

· Filmpje ontstaan zoutlaag  B4 In boortoren

· Kelk    B2 In boortoren

· Boorkop ‘goud’   B3 In boortoren

Boorkop

· Boorkop    B4 In de gang naast de ingang van de ICX
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Om de afmetingen van de stahulp te kunnen bepalen 

is gebruik gemaakt van antropometrische waarden uit 

de dataset van Nederlandse volwassenen van DINED, 

een database van de TU Delft, faculteit Industrieel 

Ontwerpen. Voor de hoogte van de stahulp is uitgegaan 

van de P5-waarde van de hoogte van het heupgewricht 

voor de gemengde populatie, 893 mm, Figuur F1-15. 

Als de stahulp voor een bezoeker te laag is, is dit 

namelijk minder erg dan als deze te hoog is. Met de 

P5-waarde kan 95% van alle bezoekers goed leunen 

tegen de stahulp.

De totale breedte van het bankje is gebaseerd op 

de P50-waarde voor de schouderbreedte van de 

gemengde populatie. Schouderbreedte is als leidraad 

gekozen, omdat de schouder in de regel breder is dan 

de heupen. Er is gekozen voor de P50-waarde omdat 

deze het gemiddelde aangeeft. Het eisenpakket laat zien 

dat ten minste 6 personen tegelijkertijd de beleving 

moeten kunnen ervaren. Op dit aantal personen wordt 

de breedte van de bank berekend. De gemengde 

P50-waarde voor de schouderbreedte is 445 mm. 

Voor iedere bezoeker komt hier aan weerszijden 20 

mm bij aan marge, voor persoonlijke ruimte. Aan de 

twee uiteinden is deze extra marge niet nodig, hier 

kan zelfs nog een deel van afgetrokken worden omdat 

de schouders breder zijn dan de heupen (Verschil in 

P50-waarden is 45 mm). Dit verschil kan nog eenmaal 

van de breedte van de stahulp afgehaald worden. In 

totaal komt dit uit op 2725 mm voor zes personen. Dit 

past goed binnen de beschikbare ruimte. De stahulp 

is bovendien breed genoeg om 6 personen uit het 95e 

percentiel aan te kunnen, als gekeken wordt naar de 

heupbreedte. De kans dat dit voorkomt is klein, maar 

qua ruimte bestaat de mogelijkheid in ieder geval om 

zes brede personen te kunnen plaatsen, weliswaar met 

iets minder comfort.

Figuur F1. Antropometrische maten. Via up-ship.com.
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De hoofdvraag voor de opdracht is als volgt 

geformuleerd:

Hoe kan VR gebruikt worden om een interactieve 
opstelling te ontwerpen, waarmee bezoekers van het 
Zoutmuseum een realistische indruk krijgen van de 
Twentse zoutcavernes?

Bij deze hoofdvraag zijn de volgende centrale vragen en 

deelvragen geformuleerd:

1. Wat is de indruk van de cavernes die de opstelling 

over moet brengen aan de gebruiker?

a. Welke zintuiglijke aspecten zijn karakteristiek voor 

cavernes?

b. Hoe groot is een Twentse caverne?

c. Welke andere aspecten zijn karakteristiek voor een 

caverne?

2. Hoe kunnen relevante aspecten uit vraag 1 kunnen 

worden geïmplementeerd in de opstelling?

a. Welke aspecten uit vraag 1 dragen bij aan een gevoel 

van immersie?

b. Welke aspecten uit vraag 2a zijn haalbaar om te 

implementeren?

c. Met welke technieken kunnen de aspecten uit vraag 

2b geïmplementeerd worden?

3. Welke VR-techniek is het meest geschikt voor de 

opstelling?

a. Aan welke eisen moet de VR-techniek voldoen?

b. Welke VR-techniek past het beste bij deze eisen?

4. Hoe kan een virtuele 3D-omgeving gemaakt 

worden die gebruikt kan worden in de opstelling?

a. Welke software kan worden gebruikt om een virtuele 

3D-omgeving te maken?

b. Welke soft- en hardware kan worden gebruiken om 

interactie mogelijk te maken in een virtuele omgeving?

c. Hoe kunnen de technieken uit vraag 3b geschikt 

worden gemaakt voor de museumomgeving?

5. Op welke manieren kan de interactie bijdragen 

aan de UX van de bezoeker?

a. Welke interacties op VR-gebied zijn relevant om te 

implementeren?

b. Welke van deze interacties zijn haalbaar om te 

implementeren?

6. Hoe kan de vormgeving van de opstelling 

bijdragen aan de UX van de bezoeker?

a. Hoe kan de buitenkant van de opstelling 

vormgegeven worden om bij te dragen aan de UX van 

de bezoeker?

b. Hoe kan de binnenkant van de opstelling 

vormgegeven worden om bij te dragen aan de UX van 

de bezoeker?

7. Aan welke eisen moet de opstelling voldoen om 

geschikt te zijn voor het museum?

a. Waar in het museum is het ontwerp het meest 

geschikt?

b. Welke kosten komen er kijken bij de realisatie van 

het ontwerp?

c. Hoe moeten de vrijwilligers omgaan met het 

product?

d. Welke risico’s zijn er voor een dergelijk product 

binnen musea?

e. Wat zijn de randvoorwaarden waarbinnen de 

opstelling moet opereren?

8. Waar moet het ontwerp aan voldoen om geschikt 

te zijn voor de bezoekers?

a. Hoe kan de gebruiker volledig autonoom gebruik 

maken van de opstelling?

b. Hoeveel bezoekers kunnen tegelijkertijd de opstelling 

gebruiken?

c. Welke risico’s zijn er voor de bezoekers bij gebruik 

van de opstelling?

d. Welke risico’s zijn er voor de opstelling als de 

bezoekers deze gebruiken?

e. Hoe kunnen de risico’s genoemd bij vragen 8c en 8d 

voorkomen worden?

f. Hoe lang mag de totale experience duren?
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In het boek Designing Interactive Systems (Benyon, 

2014) wordt een tiental karakteristieken beschreven om 

een activiteit te omschrijven, en om in de ontwerpfase 

aandacht aan te besteden. 

Het algemene doel van de activiteit is als volgt 

gedefinieerd: 

Het ICX moet bezoekers op een aansprekende, 
interactieve manier inzicht geven in de Twentse 
zoutcavernes. Bezoekers moeten hier een wauw-gevoel 
aan overhouden.

Hieronder worden de 10 aspecten behandeld met 

betrekking tot de activiteit. De lijst is ingevuld 

gedurende de analysefase en reflecteert dus niet per sé 

alle aspecten uit het eindconcept.

Tijdgebonden aspecten

1. Hoe frequent zijn de taken en activiteiten?
Het gebruik van het product zal voor het overgrote 

deel de eerste keer zijn van de bezoekers. Zo nu en dan 

komen natuurlijk mensen voor een tweede keer terug 

in het museum, maar de hoofdmoot bestaat uit nieuwe 

bezoekers. Het is dus een zeer infrequente activiteit, 

wat tot gevolg heeft dat de interacties eenvoudig aan te 

leren moeten zijn.

2. Is er sprake van tijdsdruk, pieken en dalen?
In het algemeen zal de bezoeker geen haast hebben, in 

de regel nemen deze mensen de tijd om een museum 

te bezoeken. Tijdsdruk, en drukke of rustige momenten 

zullen daardoor weinig voorkomen en geen belangrijk 

issue zijn voor het ontwerpen.

3. Zijn er veel interrupties mogelijk tijdens het gebruik 
van het product?
Mensen zullen het samen hebben over waar ze mee 

bezig zijn, de kans bestaat dat bezoekers van een groep 

tegelijkertijd dingen wil proberen. Het programma moet 

dat kunnen opvangen, bezoekers moeten altijd een stap 

terug kunnen doen, of naar het beginscherm kunnen 

stappen.

4. Wat is de response time?
De response time moet acceptabel zijn. In de regel 

verwacht men 100 ms voor hand-oog-coordinatie 

activiteiten en 1000 ms voor een cause-effect relatie 

(zoals klikken op een knop). Alles boven de 5 seconden 

zorgt voor verwarring en irritatie bij de gebruiker (Dix, 

2012, in Benyon, 2014).

Samenwerking

5. Kan de activiteit samen gedaan worden of alleen?
Individuele taken, waarbij anderen kunnen meekijken 

en het op een later moment zelf kunnen proberen zijn 

voor de ICX het meest realistisch. Dit resulteert in een 

gezamenlijke ervaring waarbij één persoon de controle 

heeft over de reis.

Complexiteit

6. Is de activiteit stap-voor-stap, of is er sprake van een 

wereld waarin mensen vrij kunnen rondbewegen?

In het geval van de ICX is de keuze gevallen op een 

combinatie hiervan. Stap-voor-stap maakt dat de 

verhaallijn logisch kan worden opgebouwd, en een 

zogenoemde free-roam omgeving geeft mensen de 

vrijheid om zelf de omgeving te onderzoeken. Het 

verhaal begint stap voor stap met een introductie, 

waarna mensen zelfstandig op onderzoek kunnen gaan. 

Veiligheid

7. Is de activiteit safety-critical?
Een activiteit is safety-critical als de veiligheid van de 

gebruiker of andere personen in het geding komen als 

de taken van het product niet goed worden uitgevoerd.  

Dit is niet het geval, de activiteit is dus niet safety-

critical.

8. Wat zijn de risico’s, en hoe zijn die te ondervangen?
Dit kan op een softwareniveau en op een fysiek niveau. 

Voor beide niveaus moet een risicoanalyse uitgevoerd 

worden, met de ontwerpoplossing hierbij toegevoegd.
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Inhoud

9. Welke data-requirements zijn er?
De kans is groot dat high-quality graphics gebruikt 

zullen worden. Dit heeft implicaties voor de te 

gebruiken apparatuur, op input én outputniveau. 

Specifiekere implicaties hangen af van het ontwerp.

10. Welke media wordt afgespeeld?
Dit kan nog van alles zijn. Filmprojecties, stereo of 

surroundsound audio en ook lichteffecten zijn niet 

uitgesloten. Dit heeft uiteraard implicaties voor het 

ontwerp en zal hierin meegenomen worden.
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Het ontwerp
Het ontwerp betreft praktisch gezien een herontwerp 

van een deel van de eerste verdieping. Er wordt ruimte 

gemaakt voor een VR-experience waarin de bezoekers 

worden meegenomen naar een virtuele zoutcaverne, 

die ze zelfstandig mogen verkennen. Een deel van de 

eerste verdieping moet worden verbouwd om ruimte 

te maken voor de ICX. Er is met het ontwerp wel 

uitdrukkelijk rekening gehouden met het behoud van 

informatie en artefacten. Vrijwel alle informatiestukken 

blijven behouden in de nieuwe situatie, ze worden enkel 

verplaatst. Hoofdstuk 5 van het hoofdverslag beschrijft 

uitgebreid wat het ontwerp precies inhoudt, wat de 

implicaties zijn en wat de bezoeker er via die VR-

ervaring voor terugkrijgt.

Fysieke werkzaamheden
De volgende fysieke werkzaamheden moeten 

plaatsvinden voor de implementatie van het ontwerp:

- Verwijderen zuilen Winning en Productie 

- Verwijderen opengewerkt zouthuisje 

- Verplaatsen vitrine zoutverpakkingen 

- Verplaatsen boortoren

- Ombouw Akzo-maquette

- Verplaatsen foamboards

- Bouw nieuwe constructie 

- Installatie apparatuur t.b.v. nieuwe constructie

- Vervangen vloer (indien om de zuilen heen gesneden 

is)

- Verven binnenkant ICX

Digitale werkzaamheden
Op digitaal vlak moet het volgende gebeuren:

- Ontwerpen virtuele wereld

- Creëren virtuele wereld

- Geluidsontwerp

- Productie motion graphics

- Programmeren Unity

Kostenschatting
Op basis van het eindconcept is een globale 

kostenschatting gemaakt. In totaal komt de schatting 

uit op €15.000 euro, excl. btw. Dit is opgebouwd 

uit €6.000 euro apparatuur & software, en €9.000 

euro voor de bouw. Bij deze kostenschatting is 

uitgegaan van softwareontwikkeling door een student, 

bijvoorbeeld middels een afstudeeropdracht. Dit kan 

namelijk al gauw duizenden euro’s schelen ten opzichte 

van de kosten voor een gespecialiseerd bedrijf. De 

kostenschatting is zo globaal gelaten omdat het 

ontwerp nog niet gedetailleerd genoeg is uitgewerkt. 

De onzekerheid zit vooral nog in de constructiekosten. 

De kosten voor apparatuur zitten erg dicht op het 

geschatte bedrag, en de software kan kostenloos in de 

vorm van een afstudeeropdracht.

Aanbevelingen
Het ontwerp heeft potentie om een publiekstrekker te 

worden waar het museum nog jaren profijt van heeft. 

De aanbeveling is dan ook om door te gaan met de 

ontwikkeling van het ontwerp. Voor de ontwikkeling 

kunnen twee nieuwe afstudeeropdrachten worden 

opgesteld: een voor het fysieke, en een voor het 

digitale deel. Het fysieke deel zou kunnen worden 

doorontwikkeld door een WO-bachelorstudent 

Industrial Design. De digitale kant zou kunnen passen 

bij een student Creative Technology, HBO Kunst en 

Techniek of Crossmedia Design. Een andere optie is om 

deze aspecten uit te besteden aan een aannemer en een 

gameproductiebedrijf. Het nadeel hiervan zit vooral in 

de aanzienlijk hogere kosten.


