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S A M E N V A T T I N G

Uit eigen ervaring ligt er een behoefte bij het maken van een reis, welke dat 

ook mag zijn. Als ontwerper word ik al van jongs af aan geïnspireerd door 

mijn omgeving. Door te blijven kijken en vraagtekens te zetten bij alles wat 

ik zie, fantaseer ik hoe dingen beter kunnen en opgelost kunnen worden. 

Door alle nieuwe opkomende technologieën nemen we onze omgeving 

steeds minder bewust waar. Je bent snel op zoek naar digitale afleiding en we 

genieten na of we genieten alvast. Maar werkelijk genieten van het moment 

gebeurd maar door weinigen. Dit moet toch anders kunnen?

De thema’s omgeving, bewustwording en waarnemen stonden centraal 

in mijn afstudeeronderzoek. Ik heb voor mijn onderzoek verschillende 

documentaires gekeken, podcasts geluisterd en ben in gesprek gegaan met 

stakeholders en eindgebruikers. Dit heeft geleid tot diepere inzichten en 

ontwerpkeuzes die gemaakt zijn vanuit de eindgebruiker. 

Tijdens mijn afstudeeronderzoek ben ik niet op zoek gegaan hoe ik het 

smartphonegebruik tijdens een reis kan verminderen. Ik wilde namelijk 

niet nog eens een digitale detox oplossing gaan bedenken hoe we van onze 

smartphone af kunnen blijven, maar heb vanuit een ander perspectief naar 

het probleem gekeken. De vraag die ik mezelf stelde was: 

H O E  K A N  E E N  S M A R T P H O N E  J U I ST  A L S  I N ST R U M E N T 

I N G E Z E T  WO R D E N  O M  R E I Z I G E R S  U I T  H U N  D I G I TA L E 

I S O L AT I E  T E  H A L E N ,  ZO DAT  Z E  H U N  O M G E V I N G 

B E W U ST E R  KU N N E N  WA A R N E M E N ?

Reizen een andere betekenis geven. Een reis kan worden gemaakt vanuit 

verschillende motieven. Een vakantie is een reis waarbij een individu of een 

groep voor een beperkte tijd een verblijf in vrije tijd elders doorbrengt. Een 

ontdekkingsreis is een tocht die ondernomen wordt om nieuwe plaatsen te 

ontdekken. Een zakenreis of dienstreis is een reis ondernomen vanuit de 

werksituatie. Een bedevaart is een tocht naar een oord met een bijzondere 

religieuze betekenis en een woon-werktrip is een vaste route van huis naar 

werkplek. Maar zijn we ons nog wel bewust van onze omgeving tijdens onze 

reis in de huidige digitale wereld?

Het verschil tussen online en offline vervaagt en we leven daardoor steeds 

meer in een digitale samenleving. De digitale wereld heeft een grote invloed 

op ons gedrag en het waarnemen van onze omgeving tijdens een reis. Onze 

samenleving wordt op deze manier compleet anders ingericht en achter de 

schermen werken algoritmen en kunstmatige intelligentie op manieren die 

we vaak niet eens herkennen. Wat mij is opgevallen is dat reizigers in een 

digitaal isolement zitten als ze van A naar B reizen. De digitale wereld is aan 

het doordraaien en mensen zijn niet meer van hun smartphone af te slaan.
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Bij het ontwikkelen van mijn concepten heb ik de cyclus van design thinking 

toegepast. Het is een mythe dat je iets nieuws kunt bedenken wat in één 

keer goed is. Bij design thinking zijn in dit cyclische proces vijf stappen te 

onderscheiden die keer op keer doorlopen worden. 

De eerste stap (1) framing, gaat erom de situatie te kaderen, hoe het te 

interpeteren. Vervolgens (2) wordt er geanalyseerd, (3) worden alternatieve 

ideeën ontwikkeld, (4) één idee gerealiseerd en (5) erop gereflecteerd. Dit 

proces bevat vijf stappen die ik nooit alleen kan zetten, simpelweg omdat 

ik de gebruikers nodig heb vanwege hun specifieke kennis. Dit betreft het 

analyseren (wat is het probleem van de gebruiker?), het reflecteren (helpt de 

oplossing de gebruiker?) en het framen (hoe interpreteren we de situatie?).

Door de gebruiker te betrekken in mijn ontwerpproces zijn er deelvragen, 

concepten en ideeën ontstaan waarbij de eindgebruiker centraal staat. De 

deelvragen waar ik antwoorden op ben gaan zoeken zijn:

WAT ZIJN DIGITALE PRIKKELS EN HOE KOMEN DEZE TOT 
STAND?

HOE K AN IK TIJDENS EEN REIS DIGITALE PRIKKELS 
VERMINDEREN?

HOE K AN IEMAND DIE ONDERWEG IS VAN A NAAR B UIT 
Z IJN DIGITALE ISOL ATIE GEHAALD WORDEN?

HOE K AN IK EEN REIZIGER L ATEN INTERACTEREN MET 
ZIJN OMGEVING?

HOE K AN IMMERSIE INGEZET WORDEN OM HET VERHAAL 
VAN EEN STAD TE KUNNEN BELEVEN?

Door samen met de gebruiker kritisch te reflecteren op mijn experimenten en 

prototypen heb ik mijn ontwerpvraag tijdens het ontwerpproces steeds aan 

kunnen scherpen. Op basis van deze aangescherpte ontwerpvraag heb ik een 

proof of concept gemaakt die aansluit bij de behoeften van mijn gebruiker.

[ Illustratie samenwerken met gebruiker ]
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Zo is Immersive Cities tot stand gekomen. Een ervaring gebaseerd op 

ruimtelijke immersie voor reizigers die zelf onderdeel worden van het 

verhaal van Breda. “Breda Brengt Het Samen” is de stadsslogan van Breda. 

De stad heeft diversiteit en verbondenheid in haar DNA. Een stad waar één 

plus één drie is, die verbindt op allerlei vlakken, met een unieke ligging, 

waar het goed werken en wonen is in een groene historische omgeving.

Door in deze ervaring de geschiedenis en toekomstvisie van Breda “samen 

te brengen” ontstaat er wrijving. Op een toegankelijke manier, met mobile 

augmented reality, loop je door een AR Portal heen en sta je midden in 

de geschiedenis en toekomst van Breda. De gebruiker wordt als het ware 

ondergedompeld in een virtuele omgeving, waarbij er een laag over de 

werkelijkheid wordt gelegd. 

In deze virtuele omgeving ziet de gebruiker bekende Bredanaars die in de 

stad zijn geboren of geleefd hebben. Prins Willem van Oranje, de Heer en 

Baron van Breda, is terug in de stad waar hij in de 16e eeuw woonde in het 

kasteel van Breda. Hij staat in dezelfde virtuele ruimte met Virgil van Dijk, 

duurste verdediger van de wereld en aanvoerder van het Nederlands elftal, 

die opgroeide in de wijk Haagse Beemden aan de rand van Breda. Ze gaan 

samen met elkaar een dialoog aan over de stad. Zodra je dichterbij komt kun 

je deelnemen aan het gesprek en wordt er interactie opgewekt.

De beleving op zich is zo interessant dat een hoge mate van engagement 

ontstaat. Je ontsnapt even aan de realiteit en gaat het gesprek aan met 

deze personen over de stad. Deze unieke manier van het beleven van een 

stad brengt mensen in beweging en geeft reizen een andere betekenis. 

Samenvattend ligt de kracht van Immersive Cities dus in het verhogen van 

de betrokkenheid van de gebruiker door zijn beleving te intensiveren. Door 

zelf onderdeel te worden van het verhaal leer je de stad pas echt kennen! 

De immersie kan nog compleet gemaakt worden door een VR-bril op te 

zetten, waarbij je echt het gevoel krijgt dat je in de 16e eeuw of in de toekomst 

van Breda staat. Ik heb bewust gekozen voor mobile Augmented Reality, 

omdat tegenwoordig bijna iedereen in het bezit is van een smartphone en 

AR daardoor toegankelijker is voor reizigers die Breda bezoeken.

PRINS WILLEM VAN ORANJE
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Discovery fase  |  reizen in een digitaal isolement

1I N T R O D U C T I E

Afstuderen. Een project waar ik volledig mijn eigen gang kan gaan als CMD ontwerper. De 

vrijheid om een onderwerp te kiezen die mij fascineerd en waar ik nieuwsgierig naar ben. 

Een project waarin ik al mijn kennis kan toepassen die ik heb opgedaan in de afgelopen 

3,5 jaar.

Vanuit mijn eigen fascinatie voor reizen en nieuwe dingen ontdekken ben ik gaan kijken 

naar hoe andere mensen zich gedragen tijdens hun reis. Sinds dat ik gebruik maak van 

het openbaar vervoer zie ik dat reizigers digitale afleiding zoeken om zich tijdens hun 

reis tijdelijk te kunnen vermaken. Hoe langer je naar deze situatie kijkt, hoe vreemder hij 

wordt. Reizigers zijn letterlijk geïsoleerd geraakt van hun omgeving en ervaren weinig 

prikkels meer van buitenaf. Ze vergeten uit te stappen bij het juiste perron, communiceren 

niet meer met hun omgeving, beginnen te lachen naar hun telefoon en sommigen uiten  

zefls fysiek hun frustratie als ze hebben verloren bij een online spel. Onze reis wordt 

gedomineerd door technologie.

Verkennen  |  reizen in een digitaal isolement

DIGITALE SAMENLEVING

We zien de digitale samenleving overal om ons heen. Onze smartphones, sociale media, 

slimme apparaten in huis of op straat. En we worden er ook steeds afhankelijker van. Dit 

beïnvloed de manier waarop we onze samenleving inrichten en met elkaar om gaan. 

Het Rathenau Instituut houdt zich bezig met hoe de samenleving grip kan krijgen op 

de digitale transitie. We worden van alle kanten bestookt met digitale innovaties. De 

ontwikkelingen gaan razendsnel. Van nieuwe smartphones tot artificial intelligence en 

robotica. Alle digitale innovaties worden ontwikkeld om een probleem op te lossen of om 

bepaalde handelingen te automatiseren. Dit merken we als we onderweg zijn, op het werk 

en in ons privéleven. 

DIGITAAL ISOLEMENT

We spreken van een digitaal isolement wanneer iemand zichzelf met digitale middelen 

isoleert van zijn/haar omgeving. Ze zijn zich niet meer bewust van hun omgeving en 

krijgen weinig tot geen prikkels van buitenaf. Wat mij is opgevallen is dat steeds meer 

mensen zich in een digitaal isolement bevinden als ze van A naar B reizen. Ze zoeken 

onderweg afleiding om zich in de huidige digitale maatschappij tijdelijk te vermaken. 

Ons leven wordt gedomineerd door technologie. Er gaat geen uur voorbij of je kijkt even 

op Facebook, checkt je mail of je stuurt een appje naar je beste vriend(in). We kunnen niet 

meer zonder smartphone. We zitten gemiddeld twee uur per dag op onze smartphone, 

blijkt uit onderzoek van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. [bron]

Heb je weleens gekeken naar je schermtijd? Of geteld hoe vaak je je telefoon oppakt en 

kijkt of je iets gemist hebt? Als je dit doet, dan schrik je van de uitkomst. Je bent onbewust 

meer bezig met je telefoon dan je denkt. We zijn gehecht aan onze mobiele telefoon en 

nemen hem overal mee naartoe. Daar zit het probleem, want ook onderweg zijn we 

online. We staan nauwelijks meer stil bij de wereld om ons heen en de schoonheid ervan.
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Verkennen  |  reizen in een digitaal isolement

TELEFOONVERSL AVING

In onze huidige samenleving uit een digitale verslaving zich vooral in een 

smartphoneverslaving. Laten we beginnen met deze term: dit klopt namelijk niet helemaal. 

Je kunt het vergelijken met een alcoholverslaving en een glas bier; je raakt niet verslaafd 

aan het glas, maar aan de inhoud. Dit werkt bij een smartphoneverslaving hetzelfde: 

je bent niet verslaafd aan je telefoon, maar aan de apps die daarop staan. 

Veel apps worden zo gebouwd dat ze optimaal inspelen op je beloningscentrum. Door 

het afgeven van beloningen – in de vorm van likes, matches of nieuwe levels – blijf jij 

hooked aan de app. Waarom? Omdat je bij iedere beloning een shot dopamine – ons 

gelukshormoon – krijgt… en dat voelt lekker! De variatie in beloningen – van groot, tot 

klein tot geen – zorgt ervoor dat het interessant blijft in je brein. Als je elke keer dat je de 

app opent weet dat je 10 likes krijgt, dan wordt het voorspelbaar en daarmee saai voor je 

brein. Maar als je Instagram of Facebook opent en je weet niet of je 100 likes hebt of juist 

helemaal géén. Dan blijft het interessant!

Dit is dus ook precies hoe het werkt met bijvoorbeeld Instagram of Facebook; als je de app 

opent heb je misschien wel 100 likes, of toch juist helemaal géén. Deze variatie maakt het 

juist interessant voor ons brein. Als je namelijk iedere keer als je de app opent wéét dat je 

10 likes krijgt wordt het saai omdat het voorspelbaar is.

Daarnaast werken veel apps met een bepaalde belofte. Denk aan Tinder: misschien 

ontmoet je hier wel de liefde van je leven, maar je moet wél even door blijven swipen. 

Apps spelen in op dit soort behoeften, óf juist op irritaties: denk aan een badge bij een app 

met daarin het aantal ongelezen berichten. Veel mensen kunnen dit niet hebben, en willen 

dit oplossen. Hoe je dat doet? Juist, door de app weer te openen. 

Maar, wanneer moet jij je zorgen gaan maken dat je te veel met je telefoon bezig bent? 

Eigenlijk is dat heel simpel: wanneer je telefoongebruik je gaat belemmeren in je dagelijks 

leven. Of als je merkt dat je naar telefoon grijpt om je beter te voelen, door bijvoorbeeld 

het krijgen van likes. Een officiële definitie voor digitale verslaving of een checklist met 

symptomen bestaat helaas nog niet, maar dit zijn goede indicatoren.

Verkennen  |  reizen in een digitaal isolement

Zoals je ziet besteed ik veel te veel tijd aan amusement- en social networking apps. Er zijn 

tegenwoordig talloze manieren om je smartphone gebruik te verminderen. Ik kan hieruit 

concluderen dat ik gemiddeld 7 uur per dag niks van mijn omgeving mee krijg. Dit heeft 

mij aan het denken gezet en hierbij heb ik mezelf de volgende vragen gesteld:

• Hoe kan ik mijn omgeving interessanter maken dan mijn telefoon?

• Welke methodes kan ik toepassen om bewustzijn te creëren?

• Waarom wil ik meer genieten van mijn omgeving?

SCHOKKENDE RESULTATEN

Na mijn onderzoek over smartphoneverslaving was ik benieuwd hoe verslaafd ik zelf ben 

aan mijn smartphone. Apple heeft met iOS 12 een belangrijke stap gezet in het tegengaan 

van telefoonverslaving. De functie schermtijd geeft je meer inzicht in je smartphonegebruik. 

Daarnaast kun je limieten opleggen aan jezelf, maar ook bijvoorbeeld aan je kinderen. 

De eerste functie geeft inzicht in mijn smartphonegebruik. De statistieken zijn behoorlijk 

diepgaand. Zo zie ik niet alleen hoe lang ik apps open had staan, maar ook in welke apps 

ik de meeste tijd doorbracht en hoe vaak mijn telefoon is opgepakt. iOS 12 toont ook of 

ik mijn telefoon meer of minder dan gemiddeld gebruik. De gemiddelde iPhone wordt 

1 uur en 52 minuten per dag gebruikt. Toen ik mijn eigen eigen statistieken zag was ik 

behoorlijk geshockeerd:
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H O E  K A N  I K  E E N  R E I S  V E R A N D E R E N  I N  E E N 
F A N T A S T I S C H  A V O N T U U R ,  Z O D A T  J E  J E 

V E R B O N D E N  V O E L T  M E T  J E  O M G E V I N G  E N 
E V E N  A A N  D E  D I G I T A L E  P R I K K E L S  K U N T 

O N T S N A P P E N ?

F O R M U L E R E N  V A N  E E R S T E  O N T W E R P V R A A G
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Doelgroep  Discovery fase  |  reizen in een digitaal isolement

2D O E L G R O E P

VOOR WIE GA IK ONTWERPEN?

Voordat ik ontwerpend onderzoek ga doen en te kunnen denken vanuit mijn gebruikers 

is het belangrijk om eerst mijn doelgroep te bepalen. Hiermee krijg ik inzicht in wat hun 

behoeften en persoonlijkheidskenmerken zijn. 

De belangrijkste overeenkomsten tussen mijn doelgroep zijn mensen die graag 

reizen en onbewust in een digitale isolatie leven. De leeftijd ligt tussen de 16 en 

35 jaar. Het gaat hier om millennials en jongvolwassen gezinnen. Ze zijn op zoek 

naar nieuwe avonturen en worden geprikkeld door technologie.

Om inzicht te verkrijgen in de leefwereld, emoties en behoeften van de échte gebruikers 

heb ik de contextmapping methode toegepast. Het is mijn doel geweest om dieper te graven 

en behoeften en belangen boven water te halen die niet op het puntje van je tong liggen.

Gangbare technieken spelen in op het hier en nu, en resulteren in kennis over wat mensen 

doen en zeggen. Generatieve technieken scharen zich in de lagere gedeelten van dit diagram. 

Wat mensen ervaren kan worden aangeduid als moeilijk te verwoorden (in het engels 

‘tacit’), ‘verzwegen’ kennis of verborgen (‘latente’) kennis. Met generatieve technieken is 

het mogelijk om deze dieper liggende kennis en waarden van mensen boven te halen, door 

mensen in kleine stapjes te helpen deze behoeften onder woorden te brengen.

Afb 1  |  figuur van Sleeswijk Visser et al, 2005

DE GEBRUIKERS VAN MIJN (MEDIA)OPLOSSING

Vanuit mijn inzichten die ik heb verkregen met interviews, enquêtes en de generatieve 

sessies zijn er persona’s gemaakt. Persona’s zijn profielen van mensen uit mijn doelgroep. 

Deze persona’s houd ik bij al mijn ontwerp beslissingen in mijn achterhoofd. Ik beschrijf 

hierin de touchpoints van de persona in de user journet. Waarom wil de persona mijn 

product/dienst gebruiken? En wat zijn zijn of haar verwachtingen en behoeften?

P E R S O N A’ S

ANNA

Leeftijd: 24 jaar

Stad: Utrecht

Opleiding: HBO Communicatie

Relatie: Nee

Kinderen: Nee

Anna, die door haar vriendinnen ‘de paparazzi’ 

wordt genoemd, heeft een groep van tien meiden 

waarmee ze al van kleins af aan bevriend is. Ze 

gaat ongeveer 5 keer per jaar een dagje weg met 

haar vriendinnen naar een vreemde stad. Ze zijn 

op zoek naar de winkelstraten met hippe items en 

leuke boutiekjes. Om even tot rust te komen van 

het shoppen leggen ze zichzelf graag in de watten 

met een high tea in een knus restaurantje. Anna 

en haar vriendinnen worden geïnspireerd door 

berichten op social media. Ze maken a.d.h.v. deze 

berichten een To Do lijst wat ze graag willen zien 

tijdens hun dagje weg in een vreemde stad.

#shoppen  #foodlover  #party  #influencer 

#fotografie

Dromen: verhalen van een stad ontdekken die 

boeiend zijn voor millenials.

Angsten: alleen zijn en zichzelf moeten vermaken.

Frustraties: een reis plannen met vriendinnen die 

allemaal naar een andere stad willen.

Behoeften: leuke herinneringen maken en delen 

met vrienden op social media.

Vaardigheden: verbindt mensen en heeft een 

spontane houding.
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Doelgroep  |  persona’sDoelgroep  |  persona’s

PIETER

Leeftijd: 42 jaar

Stad: Eindhoven

Werk: Sportdocent

Relatie: Ja

Kinderen: 3

Pieter gaat ongeveer 3 keer per jaar met mijn 

vrouw en 3 kinderen een dagje weg. Ze vinden het 

leuk om de stad lopend te verkennen en zoeken de 

niet-toeristische plekjes op om te zien hoe de stad 

onder de locals bewoond en geleefd wordt. Van te 

voren zoeken ze op Google en Tripadvisor wat ze 

graag willen zien en nemen de tips van vrienden 

mee in hun keuzes. Evenementen voor jong en 

oud bezoeken ze graag, zodat de kinderen zich ook 

kunnen vermaken. Tijdens hun verkenning van 

de stad gebruiken Pieter zijn mobiel als navigatie. 

Ze switchen steeds van apps om informatie op te 

zoeken en de route uit te stippelen. Na een dagje 

weg te zijn geweest plaatst Pieter de leukste foto’s 

op Facebook.

#traveladdict  #citytrips  #avontuurlijk 

#bezienswaardigheden  #sociaal

Dromen: zijn kinderen educatieve en culturele 

activiteiten laten ondernemen, zodat zij zichzelf 

kunnen ontwikkelen.

Angsten: kinderen die zich niet vermaken tijdens 

een dagje weg. 

Frustraties: kinderen zijn onderweg in de auto 

teveel bezig met digitale afleiding.

Behoeften: is graag op pad en ziet een dagje weg 

als pure ontspanning. 

Vaardigheden: energiek en neemt mensen uit zijn 

omgeving mee in zijn positiviteit.

VINCE

Leeftijd: 28 jaar

Stad: Eindhoven

Werk: Mindfulcoach

Relatie: Nee

Kinderen: Nee

Vince is een doorgewinterde reiziger. Hij gaat 

op zoek naar de interessante plekjes op aarde. 

Sinds 2014 houdt hij een eigen reisblog bij en 

verzameld daar de beste tips voor avontuurlijke 

bestemmingen. Vince ziet reizen een als medicijn 

om zichzelf te verrijken, te laten inspireren door 

andere culturen en het constant opzoeken van 

zijn eigen grenzen. Hij reist graag alleen, zodat 

hij zijn eigen plan kan trekken. Om zijn reizen 

te financieren geeft hij online mindful lessen. 

Hiermee begeleid hij mensen met een druk bestaan 

naar rust en ontspanning in het dagelijks leven. 

Andere mensen helpen geeft hem veel voldoening 

en is hiermee een inspiratie voor velen.

#avonturier  #wereldreiziger  #yoga  

#mindfulness

Dromen: andere mensen inspireren door blogs te 

delen op zijn website

Angsten: niet meer kunnen reizen door het 

coronavirus. 

Frustraties: toeristen die alleen de highlights 

opzoeken.

Behoeften: geniet van de kleine dingen in het 

leven.

Vaardigheden: andere mensen begeleiden naar 

rust en ontspanning met mindfulness.

P E R S O N A’ S
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Discovery fase  |  reizen in een digitaal isolement

3O N D E R Z O E K

Na het verkennen van het probleem heb ik mijn eerste ontwerpvraag geformuleerd waar 

ik verder verdiepend onderzoek naar ga doen, namelijk:

HOE K AN IK EEN REIS VERANDEREN IN EEN FANTASTISCH 
AVONTUUR, ZODAT JE JE VERBONDEN VOELT MET JE OMGEVING 
EN EVEN AAN DE DIGITALE PRIKKELS KUNT ONTSNAPPEN?

Hierbij heb ik antwoorden gezocht op de volgende deelvragen:

• Wat is een avontuur?

• Welke methoden kan ik toepassen om mijn omgeving bewust waar te nemen?

• Hoe ontsnap je aan digitale prikkels tijdens een reis?

Onderzoek  |  avontuur beleven

WAT IS EEN AVONTUUR?

Een avontuur is een onderneming waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat. Je 

zintuigen worden geprikkeld door nieuwe dingen die onverwachts gebeuren. Tijdens een 

avontuur reageren je zintuigen alert op veranderingen in je omgeving. 

Voor mij is een avontuurlijke reis iets doen wat ik inspirerend vind, wat me weghaalt uit 

mijn routine, en wat ik een beetje spannend, maar ook leuk vind om te doen. Even mijn 

huis uit, de stad ontvluchten en mijn batterij opladen in de natuur. Het perfecte moment 

om mijn gedachten te ordenen, tot rust te komen en mezelf te resetten. Als ik 15 jaar terug 

in de tijd ga vond ik het altijd leuk om samen met mijn vriendjes avonturen te beleven. 

Het gevoel van dingen ontdekken en niet weten wat de uitkomst gaat zijn van je acties 

prikkelden mijn zintuigen. Het gevoel van “even kind kunnen zijn” is voor mij de definitie 

van avonturen beleven.

METHODEN

Een avontuur speelt zich altijd in het “hier en nu” af. Er zijn verschillende methoden om 

in het hier en nu te leven. In dit hoofdstuk heb ik onderzoek gedaan naar het bewustzijn 

en het waarnemen van je omgeving. Hoe kunnen we digitale prikkels controleren en hoe 

kunnen we anders naar onze omgeving kijken?

R E I S  V E R A N D E R E N  I N  A V O N T U U R
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BEWUSTZIJN

Hoe laat een orgaan van nog geen anderhalve kilo met de dichtheid van tofoe ons de wereld 

in al zijn geuren en kleuren beleven? 

Iedereen hoort wel eens iets over het bewustzijn. We zijn ons bewust van bepaalde dingen, 

maar is dat dan ook ons bewustzijn? We nemen dingen waar, is dat dan ons bewustzijn? 

Zijn we ons wel bewust van ons bewustzijn en wat is het bewustzijn nou eigenlijk precies?

Veel mensen zijn zich niet of nauwelijks bewust van hun interne belevingswereld. Ze leven 

op de automatische piloot en doen dingen omdat die nou eenmaal zo horen, omdat het ze 

zo geleerd is of omdat ze denken dat het de enige manier is waarop het kan.  Nooit een 

keertje stilstaan bij wat er werkelijk is, bij wat je echt belangrijk vindt, bij wat jij nou wilt 

met jou leven, is een mogelijkheid. Wanneer je hier tevreden mee bent, is dat ook helemaal 

prima. Maar als je regelmatig klaagt, met of vanuit angsten en onzekerheden leeft, steeds 

weer in soortgelijke ongewenste situaties terecht komt of je simpelweg ongelukkig voelt…

juist dan loont het de moeite om wat aan bewustwording te gaan doen. Maar hoe worden 

we ons bewust van onze automatische piloot?

AUTOMATISCHE PILOOT

Mindfulness is erop gericht om volledig in het heden te kunnen zijn. Zonder oordeel, 

zonder verwachtingen. Om dit te kunnen doen moeten we uit ons hoofd komen. Uit het 

hoofd waar allerlei mentale constructies huisvesten die we verleden of toekomst noemen. 

Wanneer we uit ons hoofd zijn kunnen we alleen nog maar in het hier en nu zijn. Er is 

geen andere mogelijkheid. Nu lijkt mindfulness eenvoudig: gewoon leven in het hier en 

nu, met openheid en zonder oordeel. 

Toch besteden we 80% van onze tijd aan het leven in de toekomst of in het verleden. 

Ga maar na. Wat doe je als je in gedachten bent? Grote kans dat je bijvoorbeeld over 

een situatie of gebeurtenis van vandaag, gisteren, vorige week of zelfs maanden of jaren 

geleden aan het nadenken bent. Of, wanneer je met je hoofd in de toekomst zit, je bent aan 

het bedenken wat je gaat eten, wie je gaat zien vandaag of wat je gaat doen. Of morgen, 

volgende week of over een aantal maanden. We zijn voortdurend allerlei films aan het 

afspelen van gebeurtenis die al hebben plaatsgevonden of die nog moeten plaatsvinden. 

Door mindfullness toe te passen in je leven wordt je je bewust van je dagelijkse patronen.

WAARNEMING

Waarneming hoeft niet altijd gepaard te gaan met een bewuste beleving. Bij impliciete 

waarneming worden objecten waargenomen of geluiden gehoord (dat wil zeggen dringen 

zij tot de hersenen door) zonder dat men zich daarvan bewust is. Zo is ontdekt dat een woord 

dat heel kort wordt aangeboden (bijvoorbeeld HOND) de herkenning van een woord dat 

kort daarop volgt, kan beïnvloeden. Het tweede woord wordt namelijk sneller herkend 

als het eerste woord qua betekenis verwant is aan het tweede woord (zoals bij POES). 

Het eerste woord heeft de hersenen al klaargezet, dit is priming. Een ander voorbeeld 

van onbewuste waarneming is blindzien, waarbij patiënten met een beschadiging in hun 

visuele schors – het visuele projectiegebied in de hersenen – reageren op visuele prikkels 

die in het blinde deel van hun gezichtsveld worden aangeboden. Deze patiënten hebben 

geen besef van de aangeboden prikkels, maar reageren er toch op. Dit is een automatisch 

proces in je hersenen wat je moeilijk kunt trainen met mindfulness. Je kunt wel de prikkels 

die binnen komen controleren.

Afb 2
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DE KIJK VAN KESSELS

In deze film van Simone de Vries zien we Erik 

Kessels in al zijn disciplines aan het werk: we 

kijken mee door zijn ogen waardoor hij ons nieuwe 

perspectieven laat zien in alledaagse beelden.

Hoe bepaal je wat belangrijk is in de eindeloze 

beeldenstroom die op je af komt? Erik Kessels 

redigeert, combineert en haalt zo verhalen boven, 

die voor anderen verborgen blijven. Voor Erik 

Kessels is het heel belangrijk om te blijven kijken 

en vraagtekens te zetten bij wat je ziet. Kessels 

combineert verschillende disciplines en laat zich 

overal door inspireren. Hij is medeoprichter van 

het eigenzinnige reclamebureau KesselsKramer, 

maar ook grafisch ontwerper, curator en 

gepassioneerd fotoverzamelaar. De inzichten die 

ik uit deze documentaire heb gehaald zijn:

Door reclames worden we geduwd om anders te 

kijken. Kessels irriteert zich hier mateloos aan, 

omdat bedrijven de consumenten een schijnwereld 

voorhouden. In zijn reclames probeert hij 

mensen juist te prikkelen en wrijving te creëren. 

Kessels combineert reclame met authenticiteit, 

zodat mensen bewust worden van de echte 

werkelijkheid. Hij legt de nadruk op de symboliek 

van de campagnes die hij maakt, waardoor we 

vanuit een ander perspectief naar het beeld gaan 

kijken. “Kijken is iets anders dan consumeren”, 

zegt Kessels. “Mensen laten beelden langs glijden, 

ze kijken niet meer.”

Door dingen net even anders te doen en wrijving 

te creëren kunnen we mensen bewust maken van 

de echte werkelijkheid. Voor een deel opereert 

ons brein bewust, voor een deel onbewust. Het 

maken van bewuste keuzes kost best veel energie, 

en daarom is het handig dat een heleboel andere 

dingen door het onbewuste brein overgenomen 

kunnen worden. Dat onbewuste brein kent onze 

patronen, en zorgt dat we die volgen. Handig, 

maar er kleeft een risico aan: voor je het weet 

neemt de automatische piloot een groot deel van 

je dag over, en voelt je leven best wel saai. Zeker 

bij het ervaren van een reis is het belangrijk dat 

je het onbewuste brein even kunt uitschakelen en 

optimaal je omgeving kunt waarnemen.

“WRIJVING SCHAKELT ONS ONBEWUSTE BREIN UIT EN ZORGT 
ERVOOR DAT WE ONZE OMGEVING OPTIMAAL WAARNEMEN.”

– ERIK KESSELS

“ELK MOMENT IS EEN PL AATS WAAR JE NOG 
NOOIT BENT GEWEEST.”

– SUZAN OOSTVOGELS

Onderzoek  |  omgaan met prikkels 

INTERVIEW MET MINDFUL COACH 
SUZAN OOSTVOGELS

De missie van Suzan is om mensen bewust te maken 

van hun automatische en onbewuste patronen. In 

de afgelopen jaren heeft ze meer dan 1000 mensen 

begeleid naar rust, ruimte en richting. Tijdens het 

gesprek met Suzan heb ik veel nieuwe inzichten 

op kunnen doen op het gebied van het bewust 

waarnemen van je omgeving. Volgens Suzan is 

waarnemen het bewust worden van de wereld om 

ons heen. Hiervoor gebruiken we onze zintuigen 

en onze hersenen. Met onze zintuigen kunnen we 

zien, horen, ruiken, proeven en voelen en onze 

hersenen kunnen de prikkels die we via onze 

zintuigen binnenkrijgen een betekenis geven. Als 

de prikkels een betekenis krijgen, worden we ons 

ervan bewust en nemen we dus waar. 

Waar mindfulness volgens Suzan om draait is 

het creëren van ruimte tussen de prikkel die je 

binnenkrijgt en je reactie daarop. Door jezelf 

bewust te maken van deze ruimte hebben we 

meer controle over onze gedachten en oordelen 

we minder snel. Volgens Suzan is het mogelijk 

om onszelf met mindfulness te trainen op het 

creëren van ruimte tussen de prikkels vanuit onze 

omgeving en onze eigen reactie daarop. 

Door mindfulness te beoefenen kun je uiteindelijk 

aandachtig waarnemen zonder dat je hierbij 

oordelen plaatst. Een enorme uitdaging, want we 

oordelen de gehele dag door. We vinden van alles 

en iedereen om ons heen wel iets. Het grootste 

gedeelte van de dag zijn we met onze gedachten in 

het verleden of in de toekomst. Mooi gezegd: “We 

genieten na of we genieten alvast. Maar werkelijk 

genieten van het Nu gebeurd maar door weinigen.” 

Zittend op een terrasje nadenken over alles wat je 

nog moet doen. Of tijdens een vakantie mijmeren 

over hoe mooi de vakantie vorig jaar was. Terwijl 

je in het hier-en-nu veelal vergeet te genieten.

Iedereen heeft een andere reden waarom bezig te 

zijn met mindfulness. De ene persoon wil graag rust 

in het hoofd, de andere persoon wil af van stress en 

weer een ander wil focus ervaren in de chaos.
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Ideevorming 1  |  reizigers uit hun digitale isolatie halen

INTERACTIEVE LUISTERVERHALEN VOOR ONDERWEG

Medium: interactieve luister applicatie

Doel: reizigers onderweg uit hun digitale isolatie halen

Zoals Erik Kessels zegt: “Mensen laten beelden langs glijden, ze kijken niet meer.” Vanuit 

deze gedachte ben ik een concept gaan bedenken hoe ik de gebruiker en de omgeving met 

elkaar kan laten verbinden. 

Uit mijn onderzoek is gebleken dat podcasts populairder zijn dan ooit. [bron] Dat is 

ook niet zo vreemd, je kunt namelijk genieten van boeiende gesprekken en spannende 

avonturen terwijl je ondertussen iets anders doet.

Hoe zou het zijn als je onderweg een verhaal te horen krijgt gebaseerd op je huidige route? 

De dingen die je onderweg om je heen ziet komen terug in het luisterverhaal dat wrijving 

creëert. Hierdoor wordt de gebruiker gedwongen om vanuit andere perspectieven naar de 

werkelijkheid te kijken en schakelen ze het onbewuste brein even uit.
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H O E  W E R K T  H E T

De gebruiker stelt van te voren in de applicatie zijn route in van A naar B. Deze route 

wordt opgeknipt in losse stukjes en hieraan worden luisterfragmenten gekoppeld. Deze 

luisterfragmenten refereren naar de omgeving van de gebruiker. De gebruiker wordt 

hierdoor getriggerd om naar zijn omgeving te kijken. Er wordt hier gebruik gemaakt van 

narrative immersive storytelling.

KRITISCH KIJKEN / REFLECTEREN

Deze beleving is te gericht op verhalen vertellen. De gebruiker wordt door het narratief 

wel even ondergedompeld in zijn omgeving, maar er wordt geen interactie opgewekt. Na 

een aantal keer dezelfde route afgelegd te hebben is de spanning er vanaf. De mogelijke 

afleiding van digitale prikkels is nog steeds aanwezig. Als het verhaal niet interessant 

genoeg is kan er weer snel naar de smartphone gegrepen worden.

Conclusie: Telefoon wordt nog niet als instrument gebruikt om reiziger uit digitale 

isolatie te halen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de smartphone fysiek betrokken wordt bij 

het concept?

IN DE ZOMER KUN JE 
HIER BIJ BAAI  EEN 

BOOTJE HUREN.

KIJK EENS L INKS VAN JE! 
HIER WORDT GEBOUWD 
AAN DE NIEUWE HAVEN.

HEY ROMANO, WIST JE DAT 
PRINS WILLEM VAN ORANJE HIER 

VROEGER GEWOOND HEEFT?
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H O E  K A N  E E N  S M A R T P H O N E  J U I S T  A L S 
I N S T R U M E N T  I N G E Z E T  W O R D E N  O M 

R E I Z I G E R S  U I T  H U N  D I G I T A L E  I S O L A T I E 
T E  H A L E N ,  Z O D A T  Z E  H U N  O M G E V I N G 

B E W U S T E R  K U N N E N  W A A R N E M E N ?

A A N S C H E R P E N  V A N  O N T W E R P V R A A G



32 33

Ideevorming 2  |  smartphone als instrument

ESCAPE ROOM IN AUGMENTED REALITY

Medium: mobile-AR applicatie

Doel: interactie opwekken met omgeving

Uit mijn onderzoek naar immersie is gebleken dat ruimtelijke immersie emoties opwekt, 

de aandachtsboog verlengt en een overtuigende interactie opwekt. De gebruiker heeft het 

gevoel van effectief  “daar” te zijn en de gesimuleerde wereld wordt als “echt” ervaren.

Een ander inzicht uit mijn onderzoek is dat mijn doelgroep wordt getriggerd door games, 

uitdagingen en raadsels. Ik ben op zoek gegaan naar een manier waarin de gebruiker 

ruimtelijke immersie ervaart en uitgedaagd wordt om een puzzel op te lossen.

Een groot voordeel van Mobile-AR is de laagdrempeligheid. Iedereen heeft een smartphone, 

en iedereen draagt die vrijwel altijd bij zich. Dat is meteen het belangrijkste voordeel ten 

opzichte van virtual reality, waarvoor gebruik van de nog altijd niet tot de mainstream 

doorgedrongen virtual reality-brillen een vereiste is.
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KRITISCH KIJKEN / REFLECTEREN

Een escape room is gemaakt om te interacteren met je omgeving. De telefoon wordt in dit 

concept goed gebruikt als instrument om de omgeving waar te nemen. De gebruiker moet 

alleen wel de tijd krijgen en nemen om de puzzel op te lossen. Dit kan soms best lang duren 

en de aandachtsboog moet dan lang genoeg zijn. Daarnaast bestaat het concept al en geeft 

het reizen geen nieuwe betekenis.

Conclusie: Reizigers hebben weinig tijd op een dag om de stad te ontdekken en veel dingen 

te zien. Ik moet op zoek gaan naar een beleving waar reizigers zonder te veel handelingen 

uit te voeren toch de stad kunnen ontdekken.

H O E  W E R K T  H E T

De speler komt in een virtuele ruimte terecht en heeft als taak om Breda te bevrijden 

van de Spanjaarden. Het verhaal speelt zich af in de 16e eeuw toen Breda werd belaagd 

door Spaanse troepen onder leiding van Ambrogio Spinola. Verovering van Breda zou 

de Spanjaarden een uitvalsbasis verschaffen om gemakkelijker andere Staatse steden te 

veroveren en het gevaar voor de Spaanse steden verminderen.

QR CODE WORDT 
GESCAND MET MOBIEL

IN DE APP KRIJG JE DE 
PUZZEL TE Z IEN DIE JE 

MOET OPLOSSEN
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H O E  K A N  I M M E R S I E  I N G E Z E T  W O R D E N 
O M  H E T  V E R H A A L  V A N  E E N  S T A D  T E 

K U N N E N  B E L E V E N ?

A A N S C H E R P E N  V A N  O N T W E R P V R A A G
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4I M M E R S I E

WAT IS IMMERSIE

Immersie is de perceptie van fysiek aanwezig te zijn in een niet-fysieke wereld. Deze 

perceptie wordt gegenereerd door de gebruiker te omgeven met beelden, geluid of andere 

stimuli die een totaalomgeving simuleren. Immersie betekent letterlijk onderdompeling. 

Bij immersieve producties speelt de gebruiker een rol in het verhaal en word je 

ondergedompeld in een andere, virtuele, wereld.

VORMEN VAN IMMERSIE

Volgens Adams (2004) kan virtuele immersie worden onderverdeeld in drie categorieën: 

tactisch (tactical), strategisch (strategical), en verhalend (narrative). Hiernaast definiëren 

Björk en Holopainen (2004) nog een vierde categorie, namelijk ruimtelijk (spatial).

RUIMTELIJKE IMMERSIE

Om de beleving van een reiziger te intensiveren heb ik ervoor gekozen om ruimtelijke 

immersie te gebruik in mijn concept. Spatiale of ruimtelijke immersie doet zich voor 

wanneer een speler de gesimuleerde ruimte als perceptueel overtuigend ervaart. De speler 

heeft het gevoel van effectief “daar” te zijn en de gesimuleerde wereld wordt als “echt” 

ervaren. 

Onderzoek  |  immersie

I M M E R S I V E  T E C H N O L O G Y

We willen allemaal wel eens ontsnappen aan de realiteit. Technologie kan dit voor je 

regelen. Met slechts één druk op de knop loop je rond in een levensecht digitaal bos of 

verschijnen fantasiedieren in onze echte wereld. We hebben hier te maken met immersive 

technologies, oftewel technologieën die meeslepend zijn, die zorgen voor een levensechte 

ervaring en waar je dus helemaal in opgaat.

VIRTUAL REALITY
We spreken van Virtual Reality wanneer een persoon volledig onttrokken wordt aan de 

echte wereld. De meest bekende manier om dit te doen, is door een persoon een head-

mounted display (HMD) op te zetten. Een HMD, ook wel ‘de virtual reality bril’ genoemd, 

bestaat eigenlijk uit een beeldscherm en een hoop sensoren. Door je hoofd te draaien pakt 

de sensoren jouw beweging op en sturen deze een seintje naar de computer die aan de HMD 

gekoppeld wordt. De computer zorgt er voor dat het beeld op de HMD verschuift. Zo lijkt 

het net alsof er een nieuwe wereld om je heen wordt gebouwd. Een andere manier om een 

virtuele realiteit op te wekken, is door een 3D beeld te projecteren op verschillende muren 

in een kamer. Met een 3D bril op lijkt het dan net alsof je in die digitale wereld bevindt.

AUGMENTED REALITY
Augmented reality (AR) daarentegen sluit de echte wereld niet uit. In plaats van een 

complete nieuwe digitale wereld te bouwen, wordt er middels AR juist een digitaal 

element aan de echte wereld toegevoegd. Ook dit kan gedaan worden met behulp van een 

HMD. Augmented reality HMD’s hebben echter een doorzichtig display of projecteren 

met behulp van een camera de echte wereld op het display. Sensoren zorgen er weer voor 

dat de digitale laag op de juiste plek neergezet wordt op het scherm en meebeweegt met het 

lichaam van de kijker. Een van de bekendste AR HMD’s is de Oculus Rift.

Iets minder levensecht, maar wel toegankelijker, is mobile augmented reality. Camera’s 

zorgen er hier voor dat de echte wereld op je beeldscherm van je telefoon verschijnt, waar 

vervolgens een digitale laag overheen wordt gezet. De bewegingssensoren in je telefoon 

zorgen er voor dat deze laag met jouw gedrag meebeweegt. Het bekendste voorbeeld van 

een mobile augmented realityapp is Pokémon Go. Een ander bekend voorbeeld is Ikea 

Place waarbij de gebruiker virtuele meubels kan plaatsen in de door hem/haar gewenste 

ruimte om deze ‘te testen’ vóór aankoop.
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In 2017 werd door Gartner voorspeld dat ongeveer 20% van de grote ondernemingen 

in 2019 immersive technologies zou hebben onderzocht of al heeft geïmplementeerd.  

Tot nu toe lijken vooral de creatieve en digitale sectoren de technologie te omarmen, 

maar volgens de laatste statistieken is het slechts een kwestie van tijd voordat ook andere 

industrieën immersive technology gaan omarmen. Een levensechte ervaring bieden is niet 

alleen van toegevoegde waarde in de film- of game-industrie – allerlei sectoren kunnen en, 

op den duur, zullen, er profijt van hebben. De volgende drie voordelen gelden namelijk 

voor (klanten, patiënten, relaties van) iedere organisatie:

1. Immersive technology roept emoties op

Uit een Italiaanse studie blijkt dat virtual reality applicaties levensechte emoties kunnen 

oproepen. Een kenmerk van VR is namelijk dat mensen denken dat zij echt in de 

betreffende virtuele omgeving aanwezig zijn. Een emotionele prikkel in VR lijkt daarom 

echt en triggert het empathisch vermogen van mensen, waardoor boodschappen beter 

binnenkomen. Mede door dit effect wordt er veel geëxperimenteerd met advertenties in 

virtual reality.

2. Immersive technology verlengt de aandachtsboog

Door immersive technology gaan we minder schakelen tussen verschillende media. 

Momenteel doen we dit nog enorm vaak – we gaan van onze mobiele telefoon naar de 

laptop en de TV. Door al dat schakelen wordt onze aandachtsspanne lager. Augmented 

reality is een perfecte techniek om alle nodige informatie in één oogopslag te verzamelen. 

Ook kunnen we er voor zorgen dat al deze informatie binnen dezelfde context valt. Zo 

kunnen we gefocust te werk gaan met behulp van immersive technology zonder dat we 

afgeleid worden door media en informatie die niet relevant zijn voor de betreffende 

context. Google Glass was hier een perfect voorbeeld van, maar bleek in de praktijk toch 

niet de moeite waard te zijn om door te ontwikkelen:

3. Immersive technology faciliteert overtuigende interactie

Immersive technology wordt niet voor niets zo vaak gecombineerd met handheld 

controllers of andere lichaamssensoren. De levensechte ervaring die deze technologie 

biedt, biedt weer kansen voor levensechte interactie. Dit type interactie kan men vooral 

al terugvinden in virtual reality gaming applicaties. Boogschieten in VR verloopt 

bijvoorbeeld op dezelfde manier als dat men het in de echte wereld zou boogschieten. 

Door deze levensechte interacties aan te bieden, zijn gebruikers meer betrokken bij je 

applicatie, en zullen ze daarmee ook sneller doen wat je ze vraagt.

T O E K O M S T  A U G M E N T E D  R E A L I T Y

Onderzoek  |  immersie

Afb 3  |  © Statista 2020

Experts zijn het erover eens: een kwestie van tijd. Een rondje langs experts van Gartner, 

Forrester en kleinere specialisten levert onder andere deze voorspellingen op:

• Binnenkort zal de komst van ‘5G machine learning’ processen versnellen, wat onder 

andere van positieve invloed zal zijn op stabiliteit-issues en objectherkenning.

• De mediawereld is al bijna klaar voor de mainstream adoptie van immersive 

technologies. 360° videos worden al in grote getalen uitgebracht en werken uitstekend 

op de goedkope ‘klik-je-telefoon-er-in’ HMDs. Op de vlekkeloze interactieve VR- en 

AR-applicaties moeten we wél nog een tijdje wachten.

• De prijzen van door-computer-aangestuurde HMDs zakken. Daarmee wordt 

verwacht dat de thuisontwikkelaar actiever gaat worden op het gebied van immersive 

technologies.

• Gartner onderzoek:  maar liefst in 40% van de organisaties die nu immersive 

technologiesgebruiken of testen, presteert de betreffende technologie boven 

verwachting. Verwacht wordt dat de enorme hoeveelheid research naar (toepassingen 

voor, ontwikkeling van) immersive technologies dit getal in de toekomst alleen maar 

zal laten stijgen.
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Onderzoek  |  immersie

A N A L O G E  I M M E R S I E

HOLOCAUST TOUR

Immersieve ervaringen worden niet alleen opgewekt door technologie. Denk bijvoorbeeld 

aan de holocaust tour. Een indrukwekkende ervaring waarbij bezoekers ondergedompeld 

worden in de afschuwelijke verhalen die zich tijdens de tweede wereldoorlog hebben 

afgespeeld. 

Een professionele gids portretteert gevoelig de gruwelen van de Holocaust terwijl je door 

de kazernes, wachttorens, spoorweg hellingen, gaskamers en crematoria in de twee kampen 

in Auschwitz reist. De tour laat een diepe indruk na en roept emoties op. De immersie die 

hier gecreëerd wordt vind ik heel bijzonder. Helaas heb ik de holocaust tour niet kunnen 

bezoeken i.v.m. de corona maatregelen. Ik ben daarom in mijn eigen netwerk op zoek 

gegaan naar mensen die deze tour hebben gedaan en gevraagd naar hun ervaringen. Welke 

factoren en elementen spelen een rol bij het creëren van deze immersie en welke zintuigen 

worden er geprikkeld?

ERVARING VIVIAN SCHOEMAKER

Vivian heeft het nationaal monument Kamp Vught bezocht tijdens een schoolreis in 2012. 

Ze ervaarde hoe het is om niet vrij te zijn. De prikkeldraden, wachttorens en de barakken 

waar de joden verbleven hebben bij haar een diepe indruk achter gelaten. Tijdens de tour 

was het muisstil onder de leerlingen en sommige kinderen werden er heel emotioneel 

van. De leerlingen werden van te voren voorbereid met een lespakket in de klas. Een 

introductiefilm op dvd was onderdeel van het lespakket. Ze kregen films te zien hoe het 

eraan toe ging in de kampen en hoe families uit elkaar werden gerukt. Deze beelden had 

Vivian constant voor zich toen ze door Kamp Vught liep. Ze herkende meteen de beelden 

die ze eerder had gezien en dat zorgde voor een extra beladen ervaring. Ze herinnerde zich 

ook de geur van het bloed in de schoonmaak kamers. Die is namelijk nog steeds te ruiken, 

omdat dit in de vloer is getrokken. De combinatie van bekende beelden, het verhaal en geur 

roepen emoties op en zorgen voor een meeslepende ervaring. Je verplaatst je echt even in 

een gevangene hoe die zich heeft gevoeld en wat voor afschuwelijke dingen ze hebben 

meegemaakt. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor het nationaal monument 

Kamp Vught. Met name voor de educatieve activiteiten. Dankzij de inzet van vrijwilligers 

is het een komen en gaan van schoolklassen. Kinderen worden bewust gemaakt wat 

discriminatie en uitzondering met mensen doet. 
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V E R H A A L  V A N  B R E D A  B E L E V E N

WAAROM GEKOZEN VOOR BREDA?

Als trotse geboren Bredanaar ben ik al van jongs af aan gefascineerd door deze historische 

stad. Tijdens mijn eerste sinterklaas optocht bij het Spanjaardsgat vroeg ik me al af welke 

historische verhalen er achter deze enorme poorten schuilden. Breda ademt geschiedenis. 

In onze prachtige stad zijn er veel overblijfselen uit de rijke geschiedenis te vinden. Je 

vindt er zelfs een kasteel in de binnenstad! Tot de highlights behoort ook zonder twijfel de 

adembenemende Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Wist je trouwens dat de basis voor 

ons Koningshuis in Breda ligt?

BREDA BRENGT HET SAMEN

Breda Brengt Het Samen is de stadsslogan van Breda. Het logo van de stad heeft drie 

kruizen waarmee je oneindig veel mooie, onverwachte combinaties kunt maken. 

Breda heeft diversiteit en verbondenheid in haar DNA. Een stad waar één plus één drie is, 

die verbindt op allerlei vlakken, met een unieke ligging, waar het goed werken en wonen is 

in een groene historische omgeving. Breda is ook een stad waar mensen elkaar ontmoeten 

en aandacht hebben voor elkaar en hun omgeving. En dat al bijna 800 jaar.

Afb 4
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WORLDBUILDING BREDA

Een kunstwerk gemaakt door Nessim Men waarin 

de geschiedenis en toekomst van Breda samenkomt 

heeft mij geïnspireerd om mijn proof of concept 

vorm te geven. World building is de creatie van 

een fictieve of fictionele wereld, of zelfs volledig 

universum. In genres als fantasy, science fiction 

en horror wordt het veelvuldig gebruikt om een 

setting te creëren voor de wonderbaarlijke dingen 

die er in deze verhalen gebeuren.

Maar wat trekt mensen zo aan in die fictionele 

werelden? Een van de belangrijkste redenen is 

waarschijnlijk het alternatief dat ze zijn voor de 

dagelijkse wereld waarin jij en ik leven. Fantasy 

biedt een uitvlucht aan de dagelijkse sleur, de 

technologie die ons omringt of de magieloze 

werkelijkheid. Fantasy biedt een complete 

alternatieve realiteit, waarin de wetten van onze 

wereld en ons universum niet (hoeven te) gelden. 

Veel fantasy romans spelen in een wereld die 

wat betreft technologische ontwikkeling achter 
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lijkt te lopen bij de onze. Die werelden draaien 

meestal ook op andere wetten dan onze Aarde 

(denk bijvoorbeeld aan Game of Thrones)Het zijn 

werelden waar de magie nog niet uit verdwenen 

is, waarin misschien wel één van de verklaringen 

ligt waarom dit soort verhalen zo’n grote 

aantrekkingskracht op mensen hebben: het kunnen 

ontsnappen naar een wereld waarin social media 

en mobiele telefoons nog niet bestaan maar waar 

wel tovenaars en draken leven. Het ontsnappen 

kortom naar een tijd waarin nog niet alles is weg-

gerationaliseerd door wetenschap en technologie, 

waar verwondering over onverklaarbare dingen 

nog bestaat en waar je nog in magie en goden 

kunt geloven. Dit is mijn uitgangspunt geweest bij 

het creëren van een fictionele wereld gebaseerd 

op een echt verhaal dat zich in de middeleeuwen 

heeft afgespeeld in Breda. In deze wereld komt de 

geschiedenis en toekomst samen en gebeuren er 

dingen die direct herkenbaar zijn uit het heden, 

maar de speler toch het gevoel geeft in de Breda 

uit de middeleeuwen te staan.
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Onderzoek  |  ontwerpcriteria & aanscherping

O N T W E R P C R I T E R I A

HET MOET EEN NIEUWE BETEKENIS GEVEN AAN REIZEN

SMARTPHONE WORDT ALS INSTRUMENT GEBRUIKT

De smartphone moet juist als instrument gebruikt worden om de reizigers uit hun 

digitale isolatie te halen. Er bestaan al oneindig veel digital detox oplossingen, maar we 

zien dat de verleiding naar digitale afleiding groter blijft. Er moet een concept bedacht 

worden waarin de smartphone juist een belangrijke rol speelt bij het waarnemen van 

je omgeving. 

DE BELEVING MOET IN HET BEGIN AL BOEIEND ZIJN VOOR EEN 
REIZIGER

Een reiziger die een vreemde stad bezoekt heeft gemiddeld 7 uur om zijn tijd te besteden 

aan het ontdekken van de stad. Elke tijd is kostbaar en reizigers kunnen daarom al snel 

afhaken als de beleving niet interessant genoeg is.

HET MOET WRIJVING CREËREN

Vanuit mijn inzichten uit de documentaire “De kijk van Kessel” is gebleken dat wrijving 

ervoor zorgt dat we vanuit andere perspectieven naar de werkelijkheid gaan kijken. 

Dit zorgt ervoor dat de gebruiker even uit de dagelijkse sleur gehaald wordt.

HET MOET EEN IMMERSIVE EXPERIENCE ZIJN

De gebruiker moet het gevoel krijgen onderdeel te zijn van het verhaal en de wereld 

om zich heen. Dit zorgt voor een langere aandachtsboog en een boeiende beleving.

Door een beleving te creëren die niet alledaags is worden de zintuigen van een reiziger  

geprikkeld. Het haalt je even uit de dagelijkse sleur en zorgt ervoor dat je vanuit een 

ander perspectief naar de werkelijkheid gaat kijken.

W A T  V O O R A L  N I E T

HET VERHAAL VAN EEN STAD MOET BELEEFBAAR WORDEN

Reizigers zijn benieuwd naar de historie van een stad. Welke verhalen hebben zich 

afgespeeld in de middeleeuwen en wat zijn nou typische dingen uit zo’n stad. Dit 

moeten geen bekende verhalen zijn. Het moet de doelgroep namelijk activeren en 

nieuwsgierig maken.

JEZELF WEER EVEN KIND VOELEN

Een avontuur beleven en wat ook een beetje spannend is. Je zintuigen worden 

geprikkeld door nieuwe dingen die onverwachts gebeuren. Tijdens een avontuur 

reageren je zintuigen alert op veranderingen in je omgeving. 

Onderzoek  |  ontwerpcriteria & aanscherping

HET MOET NIET GEDWONGEN AANVOELEN

De gebruiker moet nieuwsgierig worden uit zichzelf. Het is niet fijn om bij elke stap of 

fase gedwongen te worden om bepaalde handelingen te verrichten.

HET MOET GEEN DIGITALE STADSGIDS WORDEN

De gebruiker is niet op zoek naar een stappenplan of digitale gids die je helpt om de 

stad te ontdekken. Als ze op zoek zijn naar specifieke hotspots zoeken ze dat wel zelf 

op Google of Tripadvisor. 
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5P R O O F  O F  C O N C E P T

BREDA BRENGT HET SAMEN

Vanuit de stadsslogan “Breda brengt het samen” ben ik een concept gaan bedenken 

die aansluit op de toekomstvisie van Breda. Een concept waarbij “het samen brengen” 

centraal staat. Vanuit mijn inzichten uit de documentaire “De kijk van Kessels” ben ik te 

weten gekomen dat wrijving ervoor zorgt dat we vanuit andere perspectieven naar de 

werkelijkheid gaan kijken. Hoe zou het geweest zijn als “het Breda uit de middeleeuwen” 

in aanraking was gekomen met de huidige digitale samenleving? Door deze twee uitersten 

samen te brengen ontstaat er wrijving.

REIZEN EEN ANDERE BETEKENIS GEVEN

Het doel van mijn project was om reizigers uit hun digitale isolatie te halen en de omgeving 

bewuster laten waarnemen. Reizigers zijn vooral op zoek naar een beleving die hun 

zintuigen prikkelt, hun harten raakt en hun brein stimuleert terwijl ze zich onderdompelen 

in fantasie. Uit mijn onderzoek is gebleken dat Immersive Technology levensechte 

emoties kunnen oproepen, het empatisch vermogen triggert, de aandachtsboog verlengt 

en levensechte interactie opwekt. Het verhoogt de betrokkenheid van de gebruiker door 

zijn beleving te intensiveren. Ik wil deze technologie daarom gaan gebruiken om reizen 

een andere betekenis te geven.

4746
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U I T E R S T E N  S A M E N B R E N G E N

Om mijn proof of concept vorm te gaan geven ben ik gaan kijken naar kenmerken uit 

Breda die met elkaar worden geassocieerd maar elkaar ook tegenspreken. Dit kan ik later 

gebruiken om in mijn verhaal wrijving te creëren.

Prins Willem van Oranje

Palm Parkies Breda

Coronamaatregelen

Bushalte Oude Vest

Grote Kerk

Kickboxer Errol Zimmerman

Paul Depla

Jazz Festival

Virgil van Dijk

Corona virus

Valkenbergpark

Future transport

Futuristische kerk

Museum Breda

Rapper Ismo

Carnaval
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Gevangenis de koepel

Straat details

Stenen in de stad

Trufschip Breda

NAC

Blind Walls Gallery

Spanjaarsgat

Klassiek bier

Trommelaar van Breda

Begijnen

MOTI museum

Solar lantaarnpalen

Futuristische tegels

Rondvaart singel

Joepie speelpaleis

Vincent van Gogh

Sinterklaas

Hero fabriek Breda

DJ Hardwell

Pierre van Hooijdonk
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Concretiseren  |  beleefbaar maken

E X P E R I M E N T E N  &  P R O T O T Y P E N

3D OBJECTEN IN DE RUIMTE PL AATSEN
Om bekend te raken met de techniek van Augmented Reality heb ik verschillende tutorials 

gekeken waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe een AR applicatie gemaakt kan worden. 

Ik ben begonnen met het plaatsen van 3D objecten in de ruimte. 

PL ANE DETECTION: RUIMTE SCANNEN EN VL AKKEN HERKENNEN
De volgende stap was om de ruimte te scannen en vlakken te herkennen. Dit is belangrijk 

omdat de objecten dan in de juiste verhoudingen in de ruimte geplaatst worden. Hiervoor 

heb ik gebruik gemaakt van het programma ARKit dat speciaal is ontwikkeld voor Apple 

apparaten. 
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AR PORTAL IN UNITY
Een AR Portal is letterlijk een deuropening naar een andere virtuele wereld. Je ziet de 

ingang als een digitale laag over de werkelijkheid heen. Wanneer je deze binnenstapt krijg 

je het gevoel dat je fysiek in een andere ruimte staat. Dit is het gevoel wat ik wilde bereiken.

SCAN DE QR CODES
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Testen  |  wat ervaart de gebruiker

E E R S T E  G E B R U I K E R S T E S T E N  &  F E E D B A C K

“HET VOELT HEEL APART OM DE 
ECHTE WERELD NOG TE ZIEN 
TERWIJL JE IN EEN VIRTUELE 
RUIMTE STAAT. ER WAS NOG NIET 
VEEL IN DE K AMER TE ZIEN MAAR 
TOCH WAS HET BOEIEND GENOEG 
OM IEDERE HOEK TE VERKENNEN.”

–  Vivian (23)

“WIST NIET DAT JE EIGEN 
TELEFOON HET GEVOEL KON GEVEN 
OM ECHT EVEN UIT DE REALITEIT 
TE STAPPEN. HOE VET ZOU HET 
ZIJN ALS JE OP DEZE MANIER 
VANUIT HUIS EEN ANDERE WERELD 
K AN ONTDEKKEN?! IK BEN HEEL 
BENIEUWD NAAR HOE JE HIER DE 
VERHALEN VAN BREDA SAMEN GAAT 
BRENGEN!” 

–  Rachel (25)

Testen  |  wat ervaart de gebruiker

“HEEL BOEIEND EN IK KRIJG ECHT 
HET GEVOEL OF IK MET MIJN 
TELEFOON NAAR EEN ANDERE 
WERELD WORDT GETELEPORTEERD. 
EEN SOORT VAN TIJDMACHINE 
EFFECT EN HEEL BIZAR OM DE DEUR 
NAAR DE ECHTE WERELD OOK NOG 
TE ZIEN ALS JE IN DE VIRTUELE 
RUIMTE STAAT.”

–  Jaap (23)

“IK DURF DIT NIET HOOR..  WAT 
GEBEURD ER MET ME IN DIE K AMER? 
HOE IS DIT MOGELIJK? LOOP JE 
WEL EVEN MET MIJ MEE DAN..”

–  Ingrid (54)
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6B E L E E F B A A R  M A K E N

Leuk om te zien dat de ervaring boeiend genoeg is onder de doelgroep en dat het bij 

sommige al emoties opwekt, zonder dat er ook maar iets afspeelt in de kamer. Ze hadden 

allemaal nog nooit van een AR Portal gehoord dus deze ervaring was dan ook nog onbekend 

voor hun.

Mijn volgende stap is om de wrijving tussen de geschiedenis en toekomst van Breda 

nu beleefbaar te maken in een AR portal. Madame Tussauds heeft mij geïnspireerd om 

onderdeel te worden van een virtuele ruimte met levensechte personen die in Breda zijn 

geboren of geleefd hebben. In deze ruimte speelt zich een verhaal af waarin de geschiedenis 

en toekomst van Breda samen komt.

Hiervoor heb ik een korte script geschreven waarin een conflict plaats vind tussen de 

Spanjaarden die Breda veroverd hebben en de speler. Samen met Willem van Oranje en 

Virgil van Dijk probeer je Breda als een onzichtbaar trojaans paard te heroveren via het 

Spanjaardsgat. 

Het is heel voor de hand liggend, maar ik heb ervoor gezorgd dat mijn verhaal kort en  

krachtig is. Een reiziger heeft niet lang de tijd en wil vooral op het begin getriggerd 

worden door een boeiend conflict, zodat ze nieuwsgierig blijven en de aandachtsboog 

wordt verlengt.

In het verhaal wordt de geschiedenis van Breda vervalst om wrijving te creëren. Door 

wrijving te creëren wordt de gebruiker gedwongen om vanuit een andere perspectief naar 

de werkelijkheid te kijken.

PRINS WILLEM VAN ORANJE

DRONES

GROTE KERK

PAARD VAN TROJE

BEGIJNEN

ROBOT

54
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Concretiseren  |  het verhaal

HET SPANJAARDSGAT

Hendrik III had het druk in 1531. Hij liet de vestingwerken versterken. De Duiventoren en 

de Granaattoren zijn de belangrijkste overblijfselen van deze vestingwerken. Daartussenin 

zie je een muur met een waterpoort, ‘het Spanjaardsgat’. Die heet zo omdat dit hét gat 

zou zijn in de verdediging van de Spanjaarden in de geschiedenis van Breda. In 1590 zou 

schipper Adriaen van Bergen hierdoor soldaten Breda in hebben gesmokkeld: de ‘List met 

het Turfschip’.

HET VERHAAL VAN TOEN

1568, het jaar waarin de Nederlanden in opstand kwamen tegen het schrikbewind van de 

hertog van Alva. Dit leidde tot een formele onafhankelijkheidsverklaring in 1581 en tot 

de stichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1587. De Spanjaarden 

waren het hier niet mee eens en als reactie werd Breda direct ingenomen. Het Nederlandse 

leger, onder leiding van Willem van Oranje, was te zwak om Breda te heroveren. 

In februari 1590 werd Willem van Oranje benaderd door de schipper Adriaan van Bergen. 

Hij had een plan om de stad weer in te nemen. Adriaan vervoerde als schipper regelmatig 

turf naar het Kasteel van Breda, waar de Spaanse troepen gelegerd waren. Omdat hij zo vaak 

in Breda kwam, werd zijn schip niet meer gecontroleerd. Hij zou via deze manier een leger 

naar binnen kunnen smokkelen. 75 Nederlandse soldaten stonden klaar om ingescheept te 

worden.  Op 3 maart, ’s avonds laat, werden de grachten van Breda binnengevaren. Rond 

middernacht kwamen de Nederlandse soldaten tevoorschijn en werden de bezetters van 

het kasteel compleet overrompeld. 

Na een korte, bloedige strijd hadden de troepen van het Spaanse regime zich teruggetrokken 

in het kasteel. Ze zaten als ratten in de val, maar ze waren bereid te onderhandelen. Tegen 

een hoge afkoopsom mochten ze het kasteel verlaten en kregen ze een vrije uittocht. De 

stad is weer in handen van, het officieel nog niet bestaande land, Nederland. Door heel 

het land wordt het groots gevierd, prins Willem van Oranje en zijn mannen worden na 

onderhandelingen fors beloond. Het kasteel is weer van Breda!

O N T W E R P E N  V A N  V E R H A A L

Concretiseren  |  het verhaal

VERVALSEN VAN GESCHIEDENIS

We bevinden ons midden in de tachtigjarige oorlog. Het is het jaar 1590 en Breda is 

in handen van de Spanjaarden. Nu is er voor jou als speler de mogelijkheid om in de 

huid van een Nederlandse soldaat te kruipen die, via het Spanjaarsgat, Breda probeert te 

heroveren. Je sluipt als een trojaans paard de wachttorens binnen en bent door nieuwe 

technologische ontwikkelingen onzichtbaar voor de Spanjaarden. Samen met Willem 

van Oranje en Virgil van Dijk maak je strategische plannen om de aanval te starten. Je 

staat op de uitkijk, zodat Willem en Virgil op het juiste moment toe kunnen slaan. Na 

het veroveren van de stad wordt je meegenomen in het verhaal van Breda. Willem en 

Virgil nemen je mee en spelen als gids. Je ziet in deze beleving als bezoeker wat Breda 

tegenwoordig als stad allemaal te bieden heeft. 

Door eerst een conflict te creëren wordt de beleving boeiend en spannend. Dit verlengt de 

aandachtsboog en zorgt ervoor dat de gebruiker na het veroveren van Breda geïnteresserd 

blijft in wat Breda in het heden als stad te bieden heeft. De speler krijgt zo een stukje 

geschiedenis van Breda mee die boeiend is, doordat ze zelf onderdeel worden van het 

verhaal. Deze ruimtelijke immersie roept levensechte emoties op en 

STORYBOARD

Om het verhaal duidelijk vorm te geven heb ik een storyboard gemaakt van de beleving. 

Hierin wordt stap voor stap uitgelegd wat je te zien krijgt en ervaart als speler. In deze 

beleving zie je de uitersten van Breda terug komen die ik in het hoofdstuk van “Uitersten 

Samenbrengen” heb gecombineerd.
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Speler opent app en ziet AR 

Portal. “Bevrijd Breda van de 

Spanjaarden”

Speler stapt AR portal 

binnen en ziet prins Willem 

van Oranje. Krijgt het gevoel 

in de middeleeuwen te 

staan door middeleeuwse 

elementen in omgeving.

Willem: “Welkom in het jaar 

1590. Breda is in handen van 

de Spanjaarden en aan ons de 

taak om de stad te bevrijden.”

Drones vliegen over speler 

heen en is even in de war of 

hij nou in de geschiedenis of 

toekomst van Breda staat.

Virgil: “Is goed. Jij (speler) 

blijft hier staan. Willem 

en ik pakken de twee 

wachttorens.”

Speler kijkt om zich heen 

en heeft nog steeds geen idee 

of hij in de geschiedenis 

staat of in het heden. Dit 

komt doordat middeleeuwse 

elementen gemixed worden 

met high tech gadgets dat 

wrijving creëert.

Willem: “Kom mee!” Speler 

loopt nieuwe ruimte binnen 

waar alle Spaanse soldaten 

rondlopen.

Willem: “Strak plan Virgil! 

Laten we ons opsplitsen om 

tijdens het virus toe te slaan!”

Willem en Virgil geven 

rondleiding en vertellen 

over de activiteiten die je 

kunt ondernemen in Breda 

als millennial.

Gebruiker ziet 

technologische waas over 

zich heen verschijnen. 

Willem: “We zijn vanaf 

nu onzichtbaar voor de 

Spanjaarden”

Virgil: “Wat ze niet weten is 

dat er een gevaarlijk virus 

in de bal zit. Het coronavirus 

komt vrij als ik op mijn 

afstandsbediening druk. Ze 

krijgen last van hun longen 

en er ontstaat paniek.”  laat 

afstandbediening zien.

*Switch scene* Speler staat 

in nieuwe omgeving in het 

jaar 2020.
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Willem maakt een volg 

gebaar en loopt richting een 

geheime ingang.

Prins Willem van 

Oranje: “Wees stil! We 

zijn als trojaans paard 

binnengedrongen door 

het Spanjaardsgat om 

Breda te bevrijden van de 

Spanjaarden”

Willem: “Vertel, welke 

strategie zetten we in om toe 

te slaan?”

Virgil en Willem slaan toe 

en bevrijden Breda van de 

Spanjaarden.

Willem lokt interactie uit. 

“Wil je meer weten over 

het Valkenbergpark? Leg 

je telefoon dan neer met de 

camera omhoog. Spring er 2 

keer overheen en hiermee 

activeer je mijn verhaal over 

het Valkenbergpark.”

Virgil: “Ik heb een plan. Door 

mijn wedstrijden tegen Spanje 

weet ik waar de zwakke punten 

liggen in de verdediging. De 

Spanjaarden hebben alleen oog 

voor de bal.”

Speler kijkt toe hoe de 

Spanjaarden in de val 

worden gelokt.

In deze rondleiding zie je 

andere bekende Bredanaars 

die in de stad zijn geboren of 

geleefd hebben. Denk aan DJ 

Hardwell, DJ Tiësto, Vincent 

van Gogh, Pierre van 

Hooijdonk en de Begijnen. 

Willem: “Dit is Virgil 

van Dijk. Speler van het 

Nederlands elftal en geboren 

in de wijk Haagse Beemden 

in Breda. Hij zit in het 

complot en helpt ons mee!”

Virgil: “Ik rol de voetbal 

richting de leider van het 

Spaanse leger. Dit zal het 

leger uitlokken om samen 

een potje te gaan voetballen.” 

Willem komt naar speler 

toegelopen. “Gefeliciteerd 

we zijn bevrijd van de 

Spanjaarden. Nu heb ik alle 

tijd om jou te laten zien wat 

voor geweldige dingen Breda 

als stad te bieden heeft.”

Speler springt over telefoon 

heen en gebruikt telefoon 

letterlijk als instrument.
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Discovery fase  |  reizen in een digitaal isolement

7
Reizen een andere betekenis geven. Met Immersive Cities wordt je als bezoeker echt op 

een nieuwe manier ondergedompeld in het verhaal van een stad. Er is rekening gehouden 

met de interessegebieden en behoeften van milennials. 

Door vanuit mijn eigen fascinatie voor reizen te ontwerpen bleef het onderwerp voor mij 

boeiend en interessant. Ik heb op het begin van mijn project te snel naar een oplossing 

gezocht om reizigers uit hun digitale isolatie te halen. Dit heeft me uiteindelijk wel 

inzichten gegeven wat niet werkt en waar de gebruikers écht op zitten te wachten. Na het 

zien van de documentaire “De kijk van Kessels” ben ik een nieuwe weg ingeslagen. Bij een 

reis draait het namelijk om vanuit andere perspectieven naar de werkelijkheid te kijken. 

Ik heb mezelf tijdens dit project uitgedaagd om voor het eerst met Augmented Reality 

te werken. De basis van de techniek voor de AR Portal werkt. Vanuit deze basis ga ik de 

komende weken verder werken aan het vormgeven van de omgeving in de portal. Dit ga 

ik doen in Cinema 4D, omdat ik hier meer mogelijkheden heb om de 3D modellen vorm 

te geven en een leefwereld te ontwerpen. De volgende stap is om de portal verder uit te 

werken in Unity. Hierin ga ik mijn verhaal beleefbaar maken.

TOEKOMST

City Marketing Breda is enthousiast over het concept van Immersive Cities. Ze zijn 

benieuwd naar het eindontwerp en willen dan om de tafel gaan om te gaan kijken hoe we 

dit kunnen gaan realiseren voor het grote publiek. Hierin heb ik aangegeven dat ik nog 

niet over de nodige technische kennis beschik om op een hoog niveau Augmented Reality 

apps te maken. Hierin kan ik ondersteund worden door experts op dit gebied.

In de toekomst wil ik het concept van Immersive Cities ook uitrollen naar andere steden. 

Iedere stad heeft een uniek verhaal waar je als bezoeker zelf onderdeel van kunt worden. 

Door de mix van een stukje geschiedenis en de interessegebieden van milennials samen te 

brengen ontstaat er een boeiende beleving.

C O N C L U S I E
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