sea level yacht design							niels ruiter								

bachelor stage

jacht ontwerpen
megajachten

Niels Ruiter - Sea Level Yacht Design & Engineering

1

sea level yacht design							niels ruiter								

Niels Ruiter

Het Ontwerpen van een Concept Design voor de Monaco Yacht Show

Bachelor afstudeer verslag - Industrieel Ontwerpen
N.M. Ruiter, s1342576
07-07-2015
Begeleider UT
Begeleider Sea Level

J.A. Garde
J. Van der Knaap

Sea Level Yacht Design & Engineering
weesperweg 3
1398 XD Muiden
Nederland
www.sealevel.nl

Universiteit Twente
Industrieel Ontwerpen
7500 AE Enschede
www.utwente.nl

2

bachelor stage

sea level yacht design							niels ruiter								

bachelor stage

3

sea level yacht design							niels ruiter								

Voorwoord
Dit verslag is geschreven als onderdeel van de
afsluiting van de bachelor-opdracht van de studie
Industrieel Ontwerpen. In dit verslag wordt
beschreven hoe vanaf een wit vel papier wordt
gewerkt naar een volwaardig jacht op concept
design niveau.
Wanneer het aanbod vanuit Sea Level Yacht
Design & Engineering gedaan werd om een
14-week durende stageopdracht te doen werd ik
meteen gevleid. Het idee om megajachten te ontwerpen voor de Monaco Yacht Show voor in
september 2015 kon absoluut niet afgeslagen worden. Een unieke kans die past in het toekomstige
plaatje als ontwerper.
Ondanks het feit dat de bachelorafsluiting een
individuele opdracht is, heb ik veel hulp gehad.
Hiervoor wil ik dan ook graag mijn begeleiders
Jeroen van der Knaap (Sea Level Design & Engineering) en Julia Garde (Universiteit Twente) bedanken.
Ik hoop dat u plezier heeft van het lezen van dit verslag en dat het geheel een goede weergave geeft
4

van het werk wat ik heb verricht. Ik heb geprobeerd
veel zaken visueel te maken, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit gemakkelijker leest, inzichtelijker
is en meer plezier geeft van het verslag. Laat u dan
ook vooral niet afschrikken door de dikte van het
verslag.
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verklarende begrippen
In de jachtindustrie zijn er een aantal termen die
vaak gebruikt worden en niet alledaags zijn. Deze
zijn hieronder op een rijtje gezet om het lezen van
het verslag aangenamer te maken.
Voordat de begrippen uitgelegd worden, is het
goed om te zeggen dat er in de Europese
scheepswereld een algemene regel geldt. Deze
houdt in dat wanneer jachten getekend worden,
deze altijd van links naar rechts varen. Dit
betekent dus ook dat zich links de spiegel van het
jacht bevindt en rechts de boeg.
Tender - boot die bemanning, passagiers en
bagage naar het jacht toe brengt of aan wal brengt.
De tenders worden ook voor plezier gebruikt.
Tender Garage - De garage in het jacht waar de
tenders in geplaatst zijn.
Beach Club - Locatie aan boord van het jacht vanwaar het water te betreden is. Hier ontspannen de
gasten en/of eigenaren vaak.
(Deck-)layout - De plattegrond per dek.
Crew mess room - De ruimte waarin de crew samen
komt om te eten en besprekingen voert.
Crew Lounge - Deel van het jacht waar de be-

manning kan ontspannen als zij niet aan het werk
zijn.
Galley - De ‘keuken’ van het jacht.
Pantry - Klein keukentje waar de laatste
voorbereidingen voor het uitserveren van het eten
gedaan worden. Ook wordt hier koffie gezet en is
het vaak voorzien van een vaatwasser o.i.d.
Spiegel - De achterkant van het jacht.
Boeg - De voorkant van het jacht.
Bakboord- De linkerkant van het schip als je
richting de boeg kijkt.
Stuurboord-De rechterkant van het schip als je
richting de boeg kijkt.
Kettingbox - De ruimte waarin de ketting die verbonden zit aan het anker is opgeslagen.
Romp - Het scheepslichaam (geraamte van het
jacht).
Opbouw - Scheepsromp boven de waterlijn.
MOB - MOB is de afkorting van Man Overboard, dit
is simpelweg de reddingsboot.
Maindeck - Dit is het dek waarop je arriveert als je
vanaf de kade het jacht betreedt.
Lowerdeck - Het dek onder het maindeck.
Tankdeck - Het dek onder het lowerdeck.

Upperdeck/Wheelhousedeck - Het dek boven het
maindeck
Owner’s deck - Het dek boven het upperdeck.
Sundeck - Het hoogste dek van het schip, welke
zich boven het owner’s deck bevindt.
Bow Thruster - In het Nederlands: boegschroef.
Deze vergroot de manoeuvreerbaarheid bij lage
snelheden in stuur- en bakboord richting.
Voor de aanduiding van de verschillende aspecten
van het eindconcept zijn de volgende verklarende
aspecten gedefinieerd:
Drijver - Twee grote verhogingen achterin de romp
van het jacht.
Top-bollingen - Twee ophogingen aan de bovenkant
achterin de romp.
Buik - Parametrische constructie waarin de opbouw
gevestigd is.
top-bollingen
buik
drijver
vaarrichting
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1 samenvatting
Dit verslag beschrijft het ontwerpproces van een
megajacht dat ontwikkeld is voor de Monaco Yacht
Show in september van 2015. De opdracht is uitgevoerd bij Sea Level Yacht Design & Engineering in
Muiden.
Sea Level ontwerpt jachten in een grote range
aan formaten, variërend van brandweerboten tot
privéjachten. Het bedrijf wil zich echter steeds meer
gaan focussen op de grotere jachten. Verder doen
zij niet alleen het design, maar bevindt zich ook een
sterk engineeringsteam achter de ontwerper. Zij
zorgen ervoor dat het jacht niet alleen mooi is, maar
dat het ook gerealiseerd kan worden.
Daarnaast ziet Sea Level een verschuiving in het
gebruik van de jachten. De bezitters van de megajachten zijn tegenwoordig vaak onderweg en zien
hun familie daardoor minder vaak. Het jacht moet
een middel gaan worden om een leuke tijd te hebben en familie en vrienden bij elkaar te brengen.
Voor dit afstudeerproject wordt een megajacht
ontworpen in het kader van een mediaconcept. Dit
houdt in dat het eindconcept een presenteerbaar
geheel wordt en een duidelijke weergave schetst
8
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van het gebruik. Het is belangrijk dat mediaconcepten ontworpen worden, omdat dit ervoor zorgt
dat de jachtwereld niet stil blijft staan. Er moet een
toekomstvisie gecreeërd worden om vooruit te
kunnen en de boten van morgen te creeëren. Met
fraaie concepten kan er middels een mediaconcept
veel aandacht krijgen en op deze manier de klantenkring vergroten. Verder biedt het ontwerp van de
extremere innovatieve jachten mogelijkheden om
samen te werken met andere bedrijven om samen
tot nieuwe inzichten te komen.

Na de uitwerking van 3 conceptideeën is samen
met het team besloten welk concept het beste uit
te werken was aan de hand van de eisen uit de
designbrief.

Tijdens dit ontwerpproces is begonnen met een
designbrief die opgesteld is door Sea Level zelf.
Deze designbrief is opgesteld aan de hand van
trends en gebeurtenissen (waaronder een veranderende doelgroep en een nieuwe ontwerpprincipes).

Hierna is begonnen aan de uitwerking van de presentatieschetsen. Deze zijn aan Louwman (externe
organisatie die handelt in luxury brands) gepresenteerd en er is gekeken of er raakvlakken tussen de
bedrijfsvisies zijn en een eventuele samenwerking
mogelijk is.

Nadat de opdracht duidelijk gedefinieerd is, is
met het analyseren van de markt en de doelgroep
worden begonnen. Er zal hier wat dieper ingegaan
worden op de veranderende trends in het gebruik
van de jachten én huidige jachten zullen bestudeerd
worden qua layout en functionaliteit. Ook zal hier ingegaan worden op het principe achter parametrisch
ontwerpen. Dit fenomeen komt voort uit de designbrief en zal toegepast gaan worden in het ontwerp.
Vervolgens is begonnen met de ideeschetsen.

Aansluitend op het keuzemoment, komt de verdere
ontwikkeling en uitwerking van het concept. Er is
inspiratie opgedaan en geprobeerd dit deze te verwerken in vormschetsen. Ook is in dit stadium de
globale indeling van de ruimtes in het achterhoofd
gehouden.

Na de presentatieschetsen is er gewerkt aan de
optimalisatie van de faciliteiten in het jacht. Antwoorden zijn er gezocht op vragen als: “hoe hangen
de ruimtes met elkaar samen” en “waar bevindt het
personeel zich en hoe lopen de ‘crew-routes’ langs
elkaar heen”.
Om het geheel af te maken zijn 3D modellen gerenderd in Keyshot om een goede impressie van het
eindresultaat te geven.

sea level yacht design							niels ruiter								

2 summary
This thesis is about the designing of a megayacht
which will be presented at the Monaco Yacht Show
in September 2015. The assignment was done at
Sea Level Yacht Design & Engineering at the city of
Muiden.
Sea Level designs yachts in a great range of sizes,
varying from firefighter boats to private yachts.
Nevertheless the company tends to focus more and
more on the larger yachts up to 100m. Furthermore,
Sea Level is not only responsible for the yacht
design. There is also a great team of engineers
behind the designer. They check the feasability of
the design.
Furthermore Sea Level recognizes a change in the
yachts’ usage. The owners nowadays are travelling
a lot and they do not see their families very often.
The yacht tends to become more and more of the
means to have a nice time together with family and
friends.
The megayacht that needs to be designed, will be
a media concept. It’s important to create these
concepts, because it allows designers to shape

the future of yacht design. New concepts are also
good for the company’s image. It shows the outside
world that Sea Level is a progressive company.
It also brings forward new designs which can get
attention and can eventually cause new clients.
At last, this project offers to work together with
external corporations. Together we might be able to
come to new insights.
During this design process we started off with the
design brief created by Sea Level herself. This
designbrief was assigned based on trends and
events, among them a changing target group and
the collaboration with the external company ‘Louwman’ (This is an external company involved in
luxury goods).
When the assignment was evaluated and the goals
were clear, the analysis phase started. Studies
have been made of the target group, the market is
explored.
Next comes the ideation phase. After completing
three concept ideas, There has been made a decision together with the Sea Level team to develop
and complete one concept. This was done keeping
the initial requirements in mind and testing these
requirements to the actual possibilities.
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After this moment of decision, the design process
was continued. Inspiration was found and with
the help of formfinding studies the optimal shape
was decided. During this formfinding studies, the
accommodation of the different area’s was kept in
mind.
After completing the previous design phase, some
presentation drawings were made. These were
shown and discussed with Louwman to figure out
whether there were interesting interfaces between
the companies.
The next stage in the process was to get more
into detail. It was needed to make sure that every
room had the right dimensions and was located as
efficient as possible. The crew routes were set out
and the layout became clearer and clearer. Also
some last changes and improvements have been
executed here.
To finish this concept, 3D-CAD models were made
and rendered with Keyshot. The results give a good
impression of how the megayacht will eventually
look.
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3 inleiding
Jaarlijks vindt in september de Monaco Yacht Show
plaats. Dit is hét platform voor jachtontwerpers en werven om hun portfolio aan de
wereld tentoon te stellen. Alle grote
vertegenwoordigers uit de branche zijn op deze
show aanwezig. Het is daarom ook de plek waar je
moet zijn om het bedrijf te promoten.
Dit geldt ook voor Sea Level; niet alleen om te
kijken waar andere bedrijven en concurrenten mee
bezig zijn. Maar ook om de wereld te laten zien
waar Sea Level mee bezig is. Als je, als ontwerper,
mensen kan verbazen en indruk kan wekken op
deze show, is de kans groot dat het werk later terug
te vinden is in de tijdschriften. Dit zou gezien kunnen worden als gratis reclame en geeft het bedrijf
meer bekendheid. Meer bekendheid betekent vanzelfsprekend weer meer klanten. En een vergrootte
klantenkring zorgt voor meer werk en dus meer
inkomsten.
Het is vooral voor relatief kleine bedrijven als Sea
Level erg belangrijk om jezelf te laten gelden en
mensen probeert te inspireren in Monaco.
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De reden waarom ze een Industrieel Ontwerper
hebben gevraagd om een ontwerp te maken voor
deze show is erg interessant. Je zou kunnen denken dat het meer voor de hand ligt om iemand te
kiezen die bekend is met de jachtindustrie. Juist
omdat de jachtontwerp-wereld tamelijk onbekend
terrein is voor de gemiddelde Industrieel Ontwerper,
betekent dit dat hij vanzelf minder netjes ‘binnen de
lijntjes kleurt’ en met vernieuwende ideeën komt.
Als student scheepsbouw bijvoorbeeld, beschik je
gauw over meer kennis van boten en ben je geneigd binnen bepaalde standaarden te denken. Dit
is wat juist voorkomen moet worden om innovatieve
designs te creeëren.
Een voorwaarde is wel, dat de Industrieel
Ontwerper tijdens het ontwerpproces wat vaker
bijsturing nodig heeft. Dingen zullen soms net
anders moeten dan gedacht, omdat er toch veel
praktische restricties verbonden zijn aan het
ontwerpen van een jacht.
Het jacht wat als eindproduct uit dit ontwerptraject
zal komen, is een mediaconcept. Dit houdt in dat
het schip niet (direct) gebouwd wordt. Het klinkt
daarom misschien als een nutteloze tijdsbesteding,
het tegendeel is echter waar. In veel designgerelateerde branches komen mediaconcepten
voor: denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie.
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Deze concepten zijn vooral bestemd voor de
toekomst. Niet alleen de toekomst van het
bedrijf, maar ook de toekomst van het design van
jachten. Zonder mediaconcepten blijven jachtbouwers veel hangen in gebruikelijke ontwerpen en zal
de jachtindustrie niet vooruit bewegen. Innovatie
is belangrijk en mediaconcepten vormen hierin de
verbinding met de jachten van morgen.
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4 introductie
4.1 Project CF-8
Project CF-8 is de afkorting van het project ‘Cars &
Friends’, de ‘8’ heeft betrekking op ‘80-meter’, de
lengte van het jacht. Het project is bedoeld om een
megajacht te creeëren waarop een familie samen
met hun vrienden een mooie tijd kan beleven. Het
feit dat ‘cars’ terug te vinden zijn in de projectnaam,
heeft alles te maken met de gemeenschappelijke
voorliefde voor dure auto’s van jachteigenaren.
Daarnaast is er een andere reden, waarom auto’s
betrokken zijn in dit project, dit is verderop te lezen.
Het unieke aan project CF-8 zit hem in de inspiratie gehaald uit het de geluidswal aan de A2 waarin
Louwman is gevestigd (voorheen Hessing). Dit is
Nederlands’ meest exclusieve autodealer gevestigd in Utrecht. Louwman verkoopt auto’s onder de
welgestelde bevolking en vertegenwoordigd onder
andere in merken als Lamborghini, Bentley, Ferrari
en Maserati. Het idee om te kijken of er raakvlakken tussen de bedrijven zijn, is ontstaan vanuit Sea
Level zelf. Dit lijkt een pakkende inspiratiebron,
omdat het idee om een autoshowroom te combineren met de jachtindustrie nieuw is. Uiteraard is

het makkelijker om met nieuwe ideeën de mediaaandacht te trekken. De voornaamste reden kan
echter niet gevonden worden in de producten die
Louwman verkoopt, maar in het gebouw waarin het
bedrijf zich heeft gevestigd. Louwman is gevestigd aan de A2 en de geluidswal langs deze weg
vloeit langzaam over in de showroom. Deze - door
Kas Oosterhuis - ontworpen geluidswal bestaat
uit herhalende driehoeksstructuren die stevigheid
en constructie bieden aan het gebouw. Dit - op
parametrisch ontwerpen - gebaseerde geheel zal
ook meegenomen gaan worden in project CF-8.
Deze benadering vanuit de architectuur is namelijk
niet eerder gebruikt in de jachtindustrie en Sea
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Level ziet hier unieke mogelijkheden in. Niet alleen
qua design, maar ook qua innovatie. In afbeelding
4.1 is de showroom van Hessing weergegeven.
4.2 Designbrief
Omdat praktische haalbaarheid en andere zaken als
de logistiek aan boord en een passende lay-out met
voldoende mogelijkheden en faciliteiten aan boord
hoog in het vaandel staan, zijn bepaalde restricties
opgesteld. Deze vormen de basis en de uitgangspunten voor het ontwerp van dit project. Hieronder
zijn de eisen en uitgangspunten te lezen.

afbeelding 4.1
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- Het jacht moet een lengte (LOA) hebben van 80
meter;
- Voor de breedte zijn geen directe limitaties
gesteld, wel geldt dat deze ‘in verhouding’ moet
zijn met de lengte;
- Het jacht moet (afgezien van ruige open zee)
wereldwijd inzetbaar zijn;
- Het jacht is voorzien van 12-14 crewmembers,
één nanny, een butler en een kapitein;
- Het jacht heeft hutten voor minimaal 12 gasten en
één (onderscheidende) owner’s room;
- Het jacht moet alle voorzieningen hebben die
vergelijkbare 80-meter jachten hebben (incl. jacuzzi,
spa, dining, salon, zwembad, beachclub, bioscoop,
tender garage, gym etc.)
- Het ontwerp moet onderscheidend zijn qua exterieure ontwerp (om media-aandacht te trekken);
- Het ontwerp moet parametrische elementen bevatten;
- De tender garage moet groot genoeg zijn om twee
zodiacs en 4 waverunner mee te nemen;
- De crew moet zo min mogelijk in contact komen
met de gasten en de eigenaren van het schip;
- Het schip moet voldoende gelegenheid bieden om
in de zon te zitten;
- de traditionele dek-lagen moeten onzichtbaar zijn;
Dit ziet eruit als een designbrief met weinig randvoorwaarden en eisen, maar achter het ontwerp
12

van elk jacht schuilen indirect veel restricties. Deze
restricties komen allemaal voort uit de regelgeving.
Wanneer bijvoorbeeld gesteld wordt dat het jacht
80 meter wordt, dan houdt dit al gauw in dat het
schip onder de klasse van boven de 3000 gt (maat
voor de inhoud) valt. Hiervoor gelden dan direct ook
de volgende bijkomende voorwaarden:
1) Er moet een werktuigbouwkundige, 2) kapitein,
3) butler, 4) nanny, 5) kok, 6) stewardessen en 7)
bemanning aan boord zijn. Per kamer voor de ‘gewone’ bemanningsleden geldt dan weer specifiek
dat hun (slaap)cabine minimaal 5,5 m2 per persoon
moet zijn (boven 3000 GT moet ieder bemanningslid een eigen cabine hebben). Voor de crewofficers
zijn weer grotere ruimtes gereserveerd, etc. Elke eis
komt zo weer met meerdere (sub)restricties. Het is
(in het tijdsbestek waarin de opdracht uitgevoerd
moet worden) onmogelijk om de complete regelgeving van een megajacht te doorlopen. Hierom is
gekozen om een vergelijkbaar jacht te onderzoeken
en in grote lijnen deze layout aan te houden.
Hierover is meer te lezen in paragraaf 5.4.
Verder geldt dat het voor de eigenaar van het schip
vaak het voordeligst is om een ‘bedrijf’ rondom het
jacht op te starten. Op deze manier kan de eigenaar
het jacht charteren (verhuren) om een deel van z’n
kosten te dekken en misschien zelfs een beetje
winst te maken. Als een jacht gecharterd wordt, dan
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komt hier de MCA-regelgeving bij kijken. Dit zorgt,
in combinatie met het aantal GT’s, voor een grote
lijst van restricties waaraan het schip moet voldoen.
De hogere doelen van het gehele ontwerptraject
van project CF-8 schuilen hem in het feit dat Sea
Level Yacht Design & Engineering een nieuwe stap
in de toekomst wil maken. Het bedrijf denkt er klaar
voor te zijn langzaam een verschuiving te maken
van de kleinere en medium jachten naar de super
en megajachten. Dat is dan ook wat met dit
mediaconcept duidelijk gemaakt moet gaan worden. Op deze manier laat het bedrijf in Monaco zien
dat het klaar is voor een nieuwe uitdaging.
4.2.1 tender

4.2.2 waverunner
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5 analyse
5.1 De doelgroep
Sea Level is al vele jaren bekend met de jachtontwerpwereld. Een opvallende verschuiving die
zij waarnemen, is het feit dat de (financieel) ultieme
top vaak op stap en onderweg is. Zij zijn vaak (lang)
op zakenreis en hebben contacten rond de hele
wereld. Hun vrije tijd besteden ze dan ook graag
met familie en vrienden. De focus in project CF-8
ligt - naast het feit dat het om een mediaproduct
gaat - ook op het feit dat deze rijken hun tijd graag
met vrienden en familie doorbrengen. Het schip
moet dan ook mogelijkheden bieden om leuke dingen met de familie te doen aan boord. Verder kan
het jacht gebruikt worden voor meetings en charter.
Charter houdt in dat, wanneer de eigenaar het jacht
niet gebruikt, het schip verhuurd wordt.
Wat opvalt is dat de doelgroep vaak graag in dure
auto’s rijdt. Naast het feit dat zij in de unieke positie
gesteld worden om een dure auto te bekostigen,
ontwikkelen zij vaak ook een voorliefde voor dure
en bijzondere bolides. Naast het feit dat dit fenomeen goed te combineren is in een media-concept,
biedt dit een mooie mogelijkheid om het jacht

onderscheidend te maken ten opzichte van de
bestaande jachten. Op het moment laten de rijke
eigenaren van de megajachten hun auto’s vaak
speciaal overvliegen. In Monaco en Dubai gebeurt
het bijvoorbeeld regelmatig dat er een hele lading
aan auto’s uitgeladen moet worden uit het vliegtuig.
Dit brengt natuurlijk een kleine vertraging met zich
mee voordat de eigenaren met hun auto’s het vaste
land onveilig kunnen maken.
Om deze trend te omarmen en de doelgroep warm
te maken, zal project CF-8 voorzien worden van
een eigen showroom. Het is namelijk niet alleen
erg stoer om je auto mee te nemen, maar nog veel
gaver om je hele autocollectie aan de rest van de
wereld te tonen. Dit sluit natuurlijk perfect aan bij
een eventuele samenwerking met Louwman.
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Tot slot is het erg lastig om in contact te komen met
de doelgroep, maar het is duidelijk dat het om de
ultieme top van de top der rijken gaat (zie afbeelding 5.1.2). Om toch een beeld te schetsen van hoe
het leven van deze mensen eruit ziet, is op de volgende pagina een persona opgesteld. Hierin is af te
leiden wie deze mensen zijn en wat zij graag willen.

5.1.1

Verder bestaan er op het moment jachten die ook
de gelegenheid bieden om supercars te vervoeren,
maar deze worden vaak weggestopt in (wat lijkt
op) een tendergarage en het kost veel moeite voor
de crew om deze auto’s aan land te krijgen, ook
gaat dit vaak gepaard met de nodige risico’s (zie
afbeelding 5.1). Bij project CF-8 wordt tijdens het
ontwerpproces al rekening gehouden met dit fenomeen en alle handelingen die benodigd zijn om dit
idee te realiseren.
5.1.2
13
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5.2 Persona
Jean-Pièrre is een ‘self-made man’, hij heeft het
helemaal gemaakt in de vastgoed-wereld en verdient extreem veel geld. Hiervoor reist hij echter
wel de hele wereld over, hij bezit vastgoed op alle
continenten op aarde en moet er voor zorgen dat
alles overal op orde blijft. Ook blijft hij investeren
in nieuwe projecten en ziet dit als enorme uitdagingen. Ook heeft hij regelmatig gesprekken met
zakenpartners in het buitenland.
Afgelopen maand heeft hij nog een impulsaankoop gedaan toen hij op bezoek ging bij een
van z’n vrienden, die eigenaar is van een exclusieve
auto zaak. Jean-Pièrre is sinds dat bezoekje de
trotse eigenaar van een gloednieuwe Lamborghini
Aventador. Jean-Pièrre is een vriendelijk en gulle
man, maar anderzijds ook een echte macho. En zo
gedraagt hij zich ook. Hij aarzelt dan ook zeker niet
om af en toe te pronken met z’n nieuwe bolide.
Doordat Jan-Pièrre echter zo druk is met zijn
zakenleven, blijft er weinig tijd over voor zijn echte
passie. Zijn vrouw, twee kinderen en zijn vrienden.
Doordat hij veel in het buitenland zit, moet hij zijn
familie vaak missen.
Daarom plannen ze zo nu en dan een uitgebreide
14

vakantie met alles er op en eraan om even met z’n
allen tot rust te komen. Vaak nodigt het gezin dan
ook een aantal andere familieleden en vrienden uit
om er met z’n allen wat leuks van te maken.
Jean-Pièrre is verder een echt watermens. Hij houdt
van de zee en het liefst zou hij elke dag een stukje
langs de zee wandelen. Om zijn hobby’s en zijn
passie te kunnen combineren in de weinig vrije tijd
die hij overhoudt, zou hij graag een megajacht kopen. Omdat geld niet echt een issue is in de familie,
overweegt Jan-Pièrre een 80 meter lange megajacht te kopen, waarop hij samen met zijn gezin en
familie al zijn vrienden kan ontvangen.
Wel zou Jan-Pièrre graag de mogelijkheid hebben
om zijn auto’s mee te nemen wanneer hij op pad
gaat met z’n jacht. Hij wil graag de vrijheid hebben
om te gaan en staan waar hij wil en niets rijdt natuurlijk zo fijn als je eigen Lamborghini.
Verder zou hij alle faciliteiten aan boord willen
hebben die elk ander vergelijkbaar jacht heeft.
Dit betekent dat hij minimaal 8 hutten wil voor
zijn vrienden en/of familie. Het schip moet een
zwembad hebben, er moet voldoende ruimte zijn
om te zonnen, er moet een sauna, gym, spa en
massageruimte in komen en ten slotte moet het
schip de mogelijkheid hebben om een helicopter
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te laten landen. Verder is Jean-Pièrre een creatief
en extravagant mens. Hoe gekker de geest het kan
bedenken, hoe leuker het voor Jean-Pièrre wordt.
Dit alles moet natuurlijk wel gebeuren binnen de
gestelde regels voor veiligheid en het moet meerwaarde bieden aan het jacht als geheel, want stel je
voor dat hem of zijn familie iets zou overkomen.
Ten slotte is Jean-Pièrre natuurlijk een zakenman,
hij zorgt er dan ook voor, dat wanneer hij zijn jacht
niet gebruikt, het schip ver-charterd kan worden.
Hiermee zorgt hij ervoor dat de operationele kosten
betaald kunnen worden. Op deze manier kan hij
ervoor zorgen dat anderen een leuke tijd hebben
op zijn jacht en heeft hij een deel van zijn kosten
gedekt.
Jean-Pièrre
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5.3 Marktonderzoek
CF-8 is een jacht dat moet gaan concurreren met
andere jachten die in het megajacht-segment vallen. Voor het marktonderzoek zijn tien vergelijkbare 80-meter jachten onderzocht op meerdere
eigenschappen. De jachten die behandeld zijn, zijn:
Montkaj, BV80, Chop chopi, Hampshire, Tango,
Light, Madsummer, Alfa Nero, Amevi en Stargat II.
Deze jachten hebben allen een lengte varieërend
van 78,03 meter tot 82,00 meter. Enkele van deze
jachten zijn hiernaast zichtbaar.
Wat uit het marktonderzoek naar voren komt, is
dat de meeste jachten erg veel overeenkomen qua
exterieur design. Afgezien van een andere kleur of
een andere lijn hier en daar, wijken de jachten qua
vorm weinig van elkaar af. De grote verschillen zitten hem vooral in het interieur en deze hangen vaak
sterk samen met de smaak van de eigenaar. Als de
toekomstige eigenaar een klassiek interieur wil, dan
krijgt hij/zij een klassiek interieur. Daarnaast bestaat
het feit dat praktisch het gehele interieur ‘handmade’ is en dus niet bestaat uit koop-producten.
Met CF-8 zal dus juist iets compleets anders
ontworpen moeten worden, maar toch de praktische voordelen van de huidige ‘mainstream’-vorm
behouden moeten worden.

De focus van het marktonderzoek ligt tijdens deze
opdracht vooral op de indeling van de ruimtes.
Deze vormen namenlijk een van de grootste restricties in het ontwerpproces. Elk jacht is voorzien van
meerdere ruimtes waar het niet zonder kan. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de zogenoemde ‘engine
room’, de ‘fuel Tanks’, watertanks, afvaltanks, airconditioning, maar ook crew-slaapruimtes etc.
Een jacht is goed te vergelijken met een villa, hotel
en transportmiddel in één. Het is daarom ook niet
verwonderlijk dat er veel eisen zijn gebonden aan
het ontwerpen van een jacht. Daarnaast is het van
groot belang hoe de ruimtes in het jacht met elkaar
samenhangen. Een goede dek-layout vergemakkelijkt het werk voor de crew en zorgt op deze manier
voor meer tevredenheid bij de gasten aan boord en
de eigenaren van het jacht.
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Light

Alfa Nero

De noodzakelijke ruimtes moeten daarnaast niet
alleen aanwezig zijn en ‘slim’ met elkaar verbonden
zijn, maar ze dien ook te voldoen aan bepaalde
eisen. Zo moet het jacht voorzien zijn van de nodige
vluchtroutes, moeten de dekken onder zeeniveau
onderverdeeld zijn in verschillende compartimenten
(in verband met de lekstabiliteit) en moet er rekening gehouden met alle afvoerbuizen, airconditioning
etc.
Madsummer
15
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Omdat het erg veel tijd en moeite kost om de regelgeving volledig te bestuderen voordat aan het jacht
kan begonnen worden met ontwerpen, is gekozen
de voorgenoemde jachten te bestuderen. Op deze
manier zijn bepaalde patronen te ontdekken en is
informatie af te leiden. Het wordt bijvoorbeeld al
gauw duidelijk welke cabines zich normaal gesproken in welke ruimtes bevinden. Zo is het bijvoorbeeld een algemeen gegeven dat de crew zich
vooral op het lowerdeck begeeft, omdat zich hier
de crew lounge, de hutten en de crew mess room
bevinden en vooral omdat dit het minst fijne deel
van het schip is.

van de indeling van de cabines en ruimtes in dit
project, is het jacht genaamd ‘Chopi Chopi’. Dit is,
evenals project CF-8 - een 80 meter jacht en is (ten
opzichte van andere 80 meter jachten) voorzien van
een gebruikelijke indelingsstructuur.
Hierna wordt de layoutstructuur van Chopi Chopi

Verder is uit deze layouttekeningen ook af te leiden
hoeveel oppervlak gereserveerd is per cabine of
hut. Deze informatie in combinatie met de
‘standaard’-layout vormen de belangrijkste aspecten van het marktonderzoek.
5.4 Chopi Chopi
Hiervoor is al even kort ingegaan op een aantal
aspecten van een standaard jacht-indeling. In deze
paragraaf zal de voorgaande tekst worden
uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Dit
maakt inzichtelijk waar tijdens het ontwerpen aandacht aan besteed zal moeten worden. Het jacht
wat als voorbeeld is gebruikt en de leidraad vormt
16

Chopi Chopi
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doorlopen. Alle dekken van het tankdeck tot het
sundeck worden behandeld.
Overigens staan in de bijlagen grotere versies van
de layout-afbeeldingen. Hierin is beter te zien hoe
het dek er precies uit ziet.
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Tankdeck

5.4.1 Tankdeck
Het tankdeck is het onderste dek in het jacht. Hier
bevinden zich alle noodzakelijke zaken om het jacht
draaiende te houden (voornamelijk van betrekking
op de technische aspecten). Zo zijn hier de motoren, de ‘Engine Room’, de overbrenging etc.
geplaatst. Onder het tankdeck bevinden zich
meerdere vloeistof tanks waarin de brandstof, het
schoon water en het zwart water opgeslagen wordt.
Verder valt op dat er dikke schotten geplaatst zijn in
het tankdeck. Deze lopen door in het lowerdeck en
zijn bedoeld om de deklagen onder te verdelen in
compartimenten. In de jachtbouw worden deze
schotten ‘stutten’ genoemd. Als er bijvoorbeeld
brand uitbreekt, dan voorkomen deze compartimenten dat het meteen uitslaat in alle richtingen
van het jacht. Dit geldt natuurlijk ook als er een lek
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Lowerdeck

zou ontstaan. Een klein gedeelte van dit dek (voorin
het jacht) is bestemd voor de crew. Hier bevinden
zich de ‘cold stores’, vriezers en voorraden. Ten
slotte is hier een loungeruimte voor de crew geplaatst.
5.4.2 Lowerdeck
Net als in het tankdeck bevinden zich in het
lowerdeck voornamelijk crew-gerelateerde
ruimtes en cabines. De afbeelding die het
lowerdeck laat zien en zal van links naar rechts
langsgelopen worden. Helemaal links bevindt zich
een klep die tijdens het varen gesloten is, als het
jacht te anker ligt draait de klep open en dient deze
als terras. Dit terras heet de beachclub en is
bereikbaar via de tender garage die zich (in de afbeelding) rechts hiervan bevindt. In de tender

garages bevinden zich twee boten (vaak een
loungeboot en een speedboot). Ook zijn hier vaak
een of meerdere jetski’s geplaatst. Deze twee
ruimtes zijn toegankelijk via een trap vanaf het
maindeck. De rest van het lowerdeck zijn voor de
gasten en eigenaren minder interessant. Rechts
naast de tender garage bevindt zich de Engine
Room die vanuit het tankdeck doorloopt in het
lowerdeck. Hier bevinden zich meerdere technische
componenten die de voortstuwing mogelijk maken.
Daarna volgt een lift met daaromheen een trap in
het hart van het schip. Vervolgens komen we bij
het (in de afbeelding bruin) gemarkeerde deel. Hier
bevinden zich de galley, de crew mess room, en alle
crew cabins. Dit is eigenlijk het voornaamste leefgebied van de crew. Hier slapen/ douchen en eten
zij zich. Ten slotte is er helemaal in de voorkant een
ruimte gereserveerd voor de kettingbox.

17
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Maindeck
5.4.3 Maindeck
Het dek boven het lowerdeck heet het maindeck.
Dit is het dek waar je aan boord komt als je vanaf
de kade het schip betreedt. Wederom zal van links
naar rechts (of van de achterkant naar de voorkant)
het jacht doorlopen worden. In de afbeelding hierboven is de plattegrond van het maindeck te zien.
Allereerst kan via twee trappetjes (vanuit het water)
of vanaf een passerelle (vanaf de kade) het
maindeck bereikt worden. U arriveert als dan op
het buitenterras. Hier staan enkele sofa’s, stoelen
en tafels waar de gasten en eigenaren kunnen
ontspannen met wijd uitzicht op het water. Dit is
een open, maar wel overdekte ruimte die grenst aan
de salon. De salon bevat meer tafels, stoelen etc.
en is eigenlijk het verlengde van de buitenruimte. In
het hart bevindt zich wederom de lift omringd door
een grote wenteltrap. Aan bakboord (in de

18
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Upperdeck/Wheelhousedeck
afbeelding de bovenkant) ten hoogte van de lift
bevindt zich een bruin vlak. Dit gedeelte is met het
lowerdeck verbonden en biedt de mogelijkheid
voor de crew om het maindeck te bereiken (zonder
daarbij gebruik te maken van de gastenroutes).
Voorin het maindeck bevinden zich wederom
slaapcabines. Deze zijn echter een stuk groter en
niet bestemd voor de crew, maar voor de gasten
die overnachten. Ook bevindt zich hier een studeercabine. Het grijze vlak helemaal voorin heeft voor
de gasten en eigenaren wederom geen functie. Hier
bevinden zich bolders, masten en de MOB (Man
Overboard).
5.4.4 Upperdeck/wheelhousedeck
Het upperdeck of wheelhousedeck bevindt zich
boven het maindeck. Achterin het upperdeck
bevindt zich een buitenruimte die de mogelijkheid

biedt om te dineren met de gasten. Deze ruimte is
zowel te betreden via een trap vanaf het maindeck,
als via de aangrenzende ruimte (in de afbeelding
rechts) hiervan. Deze ruimte fungeert wederom als
een soort salon. In het hart treffen we opnieuw de
lift met de wenteltrap aan. Ook hier bevindt zich
weer een pantry naast voor de crew. Hierna is een
ruime loungeplek geplaatst waar zich sofa’s, ruime
stoelen, tafels, tv’s etc. bevinden. Vervolgens belanden we bij de dining room. Deze ruimte biedt de
gelegenheid om je, samen met de gasten, te laten
verwennen door de kok aan boord. Het eten wordt
aan boord bereid en netjes door de crew uitgeserveerd. Aan het einde van het upperdeck bevindt
zich de ‘bridge’. Dit is een ruime open plek voorop
het jacht met bijna 360 graden uitzicht.
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Owner’s deck

Sundeck

5.4.5 Owner’s deck
Dit dek is in de regel volledig uitgerust voor de
eigenaar. Achterop het owner’s deck bevindt zich
een royale ruimte die gebruikt kan worden voor het
zonnen of loungen. Hier staan zonnebedden, tafels
en een barretje. Ook is er de mogelijkheid om dit
gedeelte te overdekken met een groot doek dat
dient als zonnewering. Binnen is een kleine
bioscoop geplaatst, deze grenst aan de wenteltrap met de lift in het centrum. Wederom is hier
de pantry terug te vinden. Verder richting de boeg
bevinden zich ontspanningsruimtes als de sauna,
massageruimte etc. Deze ruimtes grenzen aan de
slaapcabine van de eigenaren met hun eigen stukje
prive-terras, voorzien van zonnebedden en een
jacuzzi.
5.4.6 Sundeck
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Het hoogste en kleinste dek van dit jacht is het
zogenaamde sundeck. Hier biedt de achterzijde
wederom de gelegenheid om te ontspannen in de
open ruimte. Binnen bevindt zich hier echt niet veel
meer dan de wenteltrap met lift die benodigd zijn
om dit dek te bereiken. Ook is hier een sanitaire
voorziening geplaatst en de rest van de ruimte is
gereserveerd voor de kapitein en de crew. De
kapitein heeft vanaf dit dek de mogelijkheid om het
hele jacht te overzien. Voor het wheelhouse bevindt
zich nog een jacuzzi die voor alle gasten
toegankelijk is. De zonnebedden die hierbij
geplaatst zijn, maken het een aangename ruimte
voor zonaanbidders.
Ten slotte is bovenop het wheelhouse nog een
flinke partij aan aan radars en ontvangers
geplaatst. Deze zorgen voor zaken als de

toegankelijkheid tot televisie, wifi etc.
5.4.7 En verder
Hiervoor is in hoofdlijnen besproken hoe het jacht
ingedeeld is en waar zich de aanwezige cabines en
ruimtes bevinden. Veel kleine aspecten zoals
sanitaire voorzieningen, ruimtes voor
airconditioning, vluchtroutes etc. zijn hier niet
besproken. Het is voor nu voldoende om te weten
dat er met deze ruimtes rekening gehouden zal
moeten worden. Maar het is ook goed om de
hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. Het
is voor dit stadium niet relevant om al uit te zoeken
waar deze ruimtes zich precies moeten gaan
bevinden, omdat voor project CF-8 een innovatief
ontwerp ontwikkeld moet worden. De focus ligt
eerst op een gewenste indeling te bedenken en
daarbij voldoende ruimte te reserveren voor
techniek.
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5.5 Parametrisch ontwerpen
Nu is behandeld hoe een ‘doorsnee’ 80-meter
jacht eruit ziet, is het tijd om in te gaan op een
specifiekere eis uit de designbrief. Het onderdeel
‘parametrisch ontwerpen’ staat onder het
marktonderzoek geplaatst, omdat het een relatief
nieuwe trend is die in de architectuur gaande is.
Omdat dit principe in de jachtbouw niet eerder is
toegepast, gaan we eerst dieper in op de theorie
van het parametrisch ontwerpen.

met name in de modelleerfase. Het biedt namelijk
de mogelijkheid om op zeer flexibele manier
wijzigingen door te voeren. Bij parametrisch
ontwerpen wordt gebruik gemaakt van primitieve
vormen die aan elkaar gelinkt zijn. Deze links
kunnen door de ontwerper gedefinieerd worden.
Wanneer er bijvoorbeeld bepaalde verhoudingen
tussen de breedte en de lengte van een
driehoeksconstructie vastgelegd en doorgevoerd
moet worden in een complex model, dan is dit snel

De eis van de toepassing van deze nieuwe trend
is door Sea Level voorgesteld. Zij zijn met dit idee
gekomen, omdat een innovatief schip een
vernieuwende aanpak vereist. Omdat praktisch elk
jacht is voorzien van een plamuren opbouw, leek
het hen uitdagend en innovatief om dit idee toe te
passen. Meer inspiratie is gehaald uit de
geluidswal langs de A2 die doorloopt in de Showroom van Louwman. Hier is Sea Level dan ook
langs gegaan om een kijkje te nemen en om te
kijken wat Louwman van het idee vond. Omdat zij
enthousiast waren en het hen een interessante connectie leek tussen de jachtontwerpwereld en het
merk Louwman (als exclusive luxury brand), is dit
idee doorgezet.
Parametrisch ontwerpen heeft meerdere voordelen,
20

Parametrische constructie
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mogelijk.
Parametrisch ontwerpen is afhankelijk van allerlei
wiskundige berekeningen. Telkens als het model
qua vorm aangepast wordt, zal dit invloed hebben
op alle aanliggende gelinkte vormen. Dit proces
zou zeer tijdrovend en bijna onmogelijk zijn zonder
specifieke software. Gelukkig biedt Grasshopper
- een plugin voor het 3D modelleer programma
Rhinoceros - de mogelijkheid om gemakkelijk en
flexibel te werken met parametrische designs.
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Op het werken met Grasshopper zal later in het
verslag nog terug gekomen worden. Met behulp
van parametrisch ontwerpen wordt het mogelijk
gemaakt om zeer snel op relatief eenvoudige wijze
zeer complexe wiskundige verbindingen te leggen.
Een voorbeeld van een parametrisch ontworpen
complexe vorm is op deze pagina te zien. Het
mooie van dit principe is dat de input erg simpel
kan zijn en de output zeer complex.
Ontwerpen kan op meerdere manieren gedaan
worden. Parametrisch ontwerpen is een methode
die niet standaard in het lijstje voorkomt en zal
daarom uitgelegd worden. Een simpel voorbeeld
wordt hieronder weergegeven:
Y=2A*X
“Als Y, A en X de variabele zijdes van een driehoek
zijn, dan geldt het volgende: als Y gelijk moet blijven en X wordt groter dan moet A kleiner
worden. Er zit een directe relatie tussen A, X en Y.
We noemen dit ook wel “associative design”. “ - Zo
wordt vermeld in een van de datasheets van het
vak ‘Technisch Ontwerp en Informatica’ van de TU
Delft. Het mooie van parametrische modellen, is het
feit dat er relaties gelegd worden tussen
verschillende onderdelen van het ontwerp. Wanneer
de gebruiker op plaats X in het geheel iets

veranderd, betekent dit automatisch dat het invloed
heeft op het geheel en werkt dit door op plaats Y,
zonder dat de gebruiker hierbij zelf alle verbindingen moet herberekenen. Wel gelden bij het parametrisch ontwerpen natuurlijk allerlei restricties die
samenhangen met de formule.
Op de site van ‘nlingenieurs’ wordt verder ingegaan
op een voordeel van parametrisch ontwerpen:
“Als u een parametrisch model wilt wijzigen, moet u
op de hoogte zijn van de opbouw en de
relaties, de ontwerpintentie (‘design intent’).
Wanneer u geen rekening houdt, of kúnt houden,
met de afhankelijkheden en de historie, dan zou het
model onvoorspelbaar op uw wijzigingen
kunnen reageren. Het komt echter regelmatig
voor dat gebruikers niet op de hoogte zijn van de
ontwerpintentie, afhankelijkheden of historie. Dit
is vaak het geval als het ontwerp al oud is, of door
iemand anders is gemaakt. In geval van een
eenvoudig onderdeel kan de ontwerpintentie met
niet al te veel moeite worden gereconstrueerd. Bij
ingewikkelde samenstellingen daarentegen, zal dat
heel wat moeilijker gaan. Trouwens, waarom zou je
de hele historie moeten doorgronden als je alleen
één enkele maat wilt aanpassen?”
Wanneer volgens dit principe gewerkt wordt is het
grote voordeel, dat programma’s in staat zijn om
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de veranderingen zelf door te rekenen. Het scheelt
voor de ontwerper dus extreem veel tijd.
Om dit principe van het parametrisch ontwerpen
toe te passen in de jacht-ontwerpwereld, is iets
nieuws. Het is daarom belangrijk om eerst een aantal vragen te stellen in het kader van de haalbaarheid en efficiëntie van het gebruik van dit principe.
De vragen die in dit kader behandeld zullen worden
zijn: “Is het principe haalbaar voor de toepassing
van de jachtbouw?”, deze vraag is onder te
verdelen in:
- Kan het geheel volledig waterdicht gerealiseerd
worden?
- Is de constructie qua gewicht vergelijkbaar,
zwaarder of lichter dan de gebruikelijke opbouw?
Verder zal gekeken moeten worden naar de
financiële gevolgen van de constructie en er moet
duidelijk gemaakt worden wat de gevolgen zijn voor
de bouwtijd.
Veel van deze vragen kunnen echter pas
beantwoord worden nadat het 3D model van het
concept gemaakt is. Het model geeft namelijk de
mogelijkheid om relevante schattingen te maken
van het gewicht en de hoeveelheid materiaal. De
antwoorden op de vragen die in deze paragraaf
gesteld worden, zijn achterin het verslag terug te
lezen onder ‘terugblik onderzoeksfase’.
21
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6 ideefase
Beginnend aan dit ontwerptraject zullen schetsen
gemaakt moeten worden. De restricties worden
hierbij al globaal in het achterhoofd gehouden en
er zal gekeken worden hoe parametrisch design
toegepast kan worden op het geheel. Tussentijdse
evaluaties met het team geven richting aan het
ontwerp en zullen uiteindelijk bepalen welk idee
uitgewerkt gaat worden.
Op de volgende pagina’s worden de idee-richtingen
behandeld. Op elke pagina wordt een samenvatting
per concept-idee getoond. De ideeën zijn voor de
duidelijkheid vast voorzien van hun conceptnaam.
Op de pagina’s na de ideeschetsen wordt
toegelicht hoe de concepten aan hun vorm en
naam komen.

22
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idee exoskeleton
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idee shell
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idee sports
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concept exoskeleton
De eigenaarsslaapkamer bevindt zich - in tegenstelling tot de regel- aan de voorkant van het jacht. Hier
zweven de eigenaren als het ware boven de zee en
slapen ze op een zwevend zeedek.

de organische vormen
die lovegrove gebruikt
komen terug in de karakteristieke lijnen van
concept exoskeleton

unieke slaapervaring vlak
boven het zeeniveau

Concept Exoskeleton is ontstaan door het parametrisch ontwerpen centraal te stellen en als uitgangspunt te nemen. Bij dit concept is als het ware een
basisvorm als basis genomen en hieromheen is een
organisch exoskelet gevormd. Dit exoskelet dient
niet alleen ter verbetering van het design, maar
ondersteund ook de onderliggende parametrische
driehoeksconstructie. De architectonische gebouwen van Zaha Zadid en de stoel van Lovegrove
vormen inspiratiebronnen voor deze organische
vormen gecombineerd met de harde lijnen van de
parametrisch gevormde kern.
26

de combinatie van organische vormen en
het onderliggende netwerk komen van
architect zaha hadid
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conceptconcept
shell

shell

Concept Shell haalt haar inspiratie uit zowel de
onderwaterwereld, als de architectuur. Veel gebouwen, denk aan het Opera House in Sydney en de
afbeeldingen hiernaast, waaronder het heydar aliyev
center dragen deze vormen. De herhalende parametrische structuren kunnen in dit concept prachtig
over de gehele body geprojecteerd worden.

Concept Shell is een concept dat het
repeterende element in de gehele body terug
laat komen. Deze simplistische schelp-achtige
vorm zorgt ervoor dat het jacht een geheel
wordt. De standaard dek-opbouw wordt hierdoor onzichtbaar en het concept zal er op het
water uitzien als een grote schelp. Verder heeft
concept Shell meerdere overlappende delen
waardoor een soort terassen-opbouw met
gedeeltelijke overkappingen ontstaat. Dit geeft
de gasten de gelegenheid om zich zowel in de
zon, als in de schaduw te begeven.
28

op het water lijkt het
bijna een kunstobject in
plaats van een jacht

sea level yacht design							niels ruiter								

bachelor stage

29

sea level yacht design							niels ruiter								

bachelor stage

concept sports
De glazen ‘buik’ biedt de mogelijkheid om de
verschillende dekken in te ‘verstoppen’. Op deze
manier valt de standaar dek-opdeling meteen weg.
Ten slotte wordt het complete dak functioneel
gebruikt in dit concept. De twee drijvers aan de
achterkant van het jacht fungeren als twee tender
garages om de toys in op te slaan.
de scherpe lijnen zijn
geïnspireerd door een
stealth fighter

Concept Sports heeft de naam
te danken aan het sportieve en snelle uiterlijk van
het schip. Dit concept onderscheidt zich van de
bestaande jachten, doordat de beach club zich
‘in een opening’ in de body van het jacht bevindt
(en niet zoals standaar aan de achterkant). Verder
bevindt zich op het dak een groot zonnedek met
meerdere terassen. De volledige lengte van het
jacht wordt op deze manier gunstig benut. Ten
slotte zal de koepelvormige buik van het jacht uit de
driehoeksconstructie bestaan. De scherpe lijnen uit
de body in combinatie met de organische buik zal
voor een bijzonder contrast zorgen.

30

concept showroom
onderscheidt zich op
meerdere vlakken
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8 conceptkeuze
In afbeelding 7.1 is te zien hoe aan het team
gepresenteerd wordt en met hen gediscussieerd
wordt. Na lang brainstormen en over- en weergaande feedback, is uiteindelijk besloten dat concept
Sports het meest pakkende mediaconcept kan
worden. Dit is bepaald aan de hand van het toetsen
van de concepten aan de vooraf gestelde eisen en
wensen uit de designbrief. De resultaten hiervan zijn
zichtbaar op de volgende pagina.

7.2 Transport met sevenseas
Zoals te zien is in deze tabel, scoort concept Sports
het beste op de relevante eisen. Het enige kritische punt schuilt hem hier in het feit dat het jacht
overal inzetbaar moet zijn in de buurt van de kust.
In principe is het jacht overal inzetbaar, maar het is
niet in staat grote oceanen over te steken. dit heeft
te maken met het grote ‘gat’ in de voorkant van de
body van het jacht. Omdat het wel mooi zou zijn,
maar geen eis is, dat het jacht ook daadwerkelijk op
open zee kan varen, is het concept niet afgekeurd
op deze eis, maar heeft het wel een -/+ gescoord.

7.1 Brainstormsessie

32

Overigens zijn er op dit moment ook weinig jachten
die daadwerkelijk oceanen oversteken. Dit komt
doordat een jacht simpelweg extreem duur is en het

erg riskant is om de ruige oceaan over te steken.
Wel zie je jachten tegenwoordig vaak op meerdere
continenten opduiken. Maar hoe verplaatsen deze
jachten zich dan tussen de ruige oceanen? Dat
gebeurd met behulp van transport via bijvoorbeeld
Sevenstars (zie afbeelding 7.2). Op deze manier
kunnen de jachten ook op andere werelddelen ter
charter gesteld worden. Dit fenomeen komt erg veel
voor.
Verder zou dit concept - na verdere uitwerking - aan
alle eisen en wensen kunnen voldoen. Dit geldt niet,
of in mindere mate, voor de andere twee
concepten. Dit is ook de reden waarom concept
Sports verder uitgewerkt zal worden.
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Het jacht moet een lengte (LOA) hebben van 80
meter
Het jacht moet (afgezien van ruige open zee)
over- al inzetbaar zijn
Het jacht is voorzien van 12-14 crewmembers,
één nanny, een butler en een kapitein
Het jacht heeft hutten voor minimaal 12 gasten
en één (onderscheidende) owner’s room
Het ontwerp moet onderscheidend zijn (om
media-aandacht te trekken)
Het ontwerp moet parametrische (herhalende)
elementen bevatten
De tender garage moet groot genoeg zijn om
3 jetski’s, twee zodiacs en 4 waverunner mee
te nemen
Het schip moet voldoende gelegenheid bieden
om in de zon te zitten
de traditionele dek-lagen moeten onzichtbaar
zijn
Het jacht moet een sportief/snel uiterlijk hebben
De Louwman-showroom moet fraai in het jacht
verwerkt kunnen worden
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9 conceptuitwerking

Show en de media-aandacht moet gaan triggeren,
willen we dat mensen CF-8 onthouden en
herkennen.

In de ideefase gaat het vooral om het zoeken naar
nieuwe en uiteenlopende ideeën. Nu de keuze voor
het idee echter is gemaakt, moeten verdere iteraties
en ideevariaties gemaakt worden op het gekozen
concept.

Verder wordt er gebruik gemaakt van innovatieve
principes. Zoals eerder uitgelegd moet er gebruik
gemaakt gaan worden van parametrisch ontwerp.
De voordelen hiervan zijn in de analysefase al
behandeld en zullen hier dan ook niet opnieuw
besproken worden. Wel is inspiratie voor het
parametrisch ontwerpen te vinden op pagina 36.

Met behulp van meerdere formfinding-studies en
iteraties is geprobeerd de vorm te optimaliseren
qua functionaliteit én esthetiek.
Verder is besloten wat het jacht moet gaan uitstralen, hiervoor zijn een aantal kernpunten opgesteld en hierbij zijn inspiratieborden gemaakt.
Deze borden zijn te vinden op de volgende pagina’s.

Ook zal het ontwerp aggressie en kracht uit moeten
gaan stralen. Hierdoor krijgt het jacht een sportief
uiterlijk en lijkt het meer op een speedboot dan een
megajacht. Omdat bij project CF-8 Cars
centraal staan, wordt geprobeerd de aggressie van
sportieve auto’s in de vorm ook terug te brengen in
het design van het complete jacht.

Allereerst moet het geheel simpel zijn. Eenvoud in
ontwerp is belangrijk, omdat dit vormen herkenbaar
maakt. Mensen kunnen gemakkelijke vormen
immers beter onthouden en herkennen dan
complexe vormen. Verder onthouden mensen
gemakkelijke vormen ook niet beter en sneller,
simpele vormen en lijnen versterken ook hun
betekenis. Omdat project CF-8 uiteindelijk
gepresenteerd gaat worden op de Monaco Yacht

Ook zullen ‘dramatische’ proporties gebruikt gaan
worden in het jacht. Omdat de vrijheid in het
ontwerp het toelaat om passende proporties te
zoeken in het design, wordt hier de mogelijkheid
geboden om nieuwe dingen te proberen. Tenslotte
ogen
extreme verhoudingen vaak bijzonder en worden
deze gemakkelijker onthouden. Dit is wederom een
sterk punt in het kader van de Monaco Yacht Show.
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unique simplicity
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innovative
principles
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aggressive
design
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dramatic
proportions
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9.2 Vormstudies
Voordat verder nagedacht kan worden
over deelaspecten van het jacht, zal
eerst de grote globale vorm van project
CF-8 bepaald moeten worden. Op deze
pagina en de volgende pagina zijn de
meest doorslaggevende vormstudies
weergegeven. Met de rode lijnen zijn de
sterke lijnen aangegeven die potentieel
deel gaan uitmaken van het eindontwerp. Andere schetsen voor de basisvorm zijn te vinden in de bijlagen.

39

sea level yacht design							niels ruiter								

40

bachelor stage

sea level yacht design							niels ruiter								

bachelor stage

formfinding
Hier worden mogelijkheden van de daklijn
uitgeprobeerd. Omdat dit een erg karakteristieke lijn voor het jacht is, moet hier veel
aandacht aan besteed worden.

exterieur design
Op deze pagina is zichtbaar
hoe gezocht wordt naar
vormen die passen bij het
beoogde jacht. De basisvorm
van het megejacht wordt al
redelijk zichtbaar.
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9.3 De vorm
Er zijn meerdere reden waarom de vorm van
concept Sports is geworden zoals hij in grote lijnen
is. Allereerst omdat de vorm relatief simpel is, het
jacht bestaat eigenlijk uit twee basiscomponenten:
de grote ‘liggende U-vorm’ die de romp vormt, met
daarin een ‘zwevende’ buik. Deze buik zal
opgebouwd worden uit parametrisch gevormd
glaswerk in combinatie met aluminium
verbindingsbalken. Naast het feit dat de vorm
simpel en herkenbaar is, bevat het jacht
krachtige lijnen. Door de sterke lijn die van
boven/achter naar lager/voren vloeit, ontstaat een
neerdrukkend gevoel. Iets wat je vaak terugziet in
sportauto’s, en vliegtuigen en (daarom) wordt
geassocieerd met een snelle en aerodynamische
vorm. Een ander uniek aspect aan dit jacht, is het
feit dat de romp aan de voorkant wordt
‘onderbroken’ door een gat. Het gat tussen de
twee basisvormen biedt de mogelijkheid om de
beachclub op een nieuwe plek te vormen, dit heeft
meerdere voordelen. Allereerst is het iets
onderscheidends; normaal bevindt de beachclub
van het jacht zich aan de achterkant. Aangezien het
om een mediaconcept gaat, is dit een aspect die
uitgelicht kan worden om aandacht te krijgen. Daarnaast staan de rijke eigenaren van jachten van deze
grootte al vaak genoeg in de spotlights. Zij hebben

juist behoefte aan privacy, ook wanneer zij met hun
jacht in de haven staan. Wanneer de
beachclub zich aan de achterkant bevindt,
kunnen de paparazzi, nieuwsgierige
langslopenden en anderen de eigenaren
gemakkelijk(er) in de gaten houden. Wanneer de
beachclub zich echter in het midden - omgeven
door de romp - bevindt, hebben zij veel meer
privacy. Ook biedt de vorm unieke mogelijkheden
en kan er leuk gebruik gemaakt worden van de
hoogte van het jacht, door deze vorm.
Het terras op het sundeck van het jacht wordt op
een bijzondere manier verbonden met het zwembad
wat zich op het maindeck bevindt. Hierover wordt
later meer verteld. Het feit is, dat dit soort unieke
aspecten alleen haalbaar zijn door de afwijkende
vorm van het jacht. Verder bieden de twee drijvers aan de achterkant op het maindeck - de
mogelijkheid om de tender garage in kwijt te
kunnen. Locatie-technisch is dit een erg
gunstige plek om de tender garage te hebben en
hier is deze bij de reguliere jachten ook vaak
geplaatst (zie Chopi Chopi). Op deze manier
kunnen de ruimtes die door de rompvorm ontstaan
slim opgevuld worden met de functies die het jacht
biedt.
Verder zitten er twee ‘top-bollingen’

bachelor stage

(zie afbeelding 9.3.1) bovenin het jacht. Dit heeft
twee voordelen: allereerst geeft dit de kapitein
de gelegenheid om goed zicht te hebben op de
vaarrichting en daarnaast kunnen de radars en
antennes in deze vorm ‘verstopt’ worden. Bij de
huidige jachten zijn deze radar-kolossen in combinatie met allerlei andere verplichte ontvangers om
het jacht te laten varen op de hoogste verdieping
van het jacht geplaatst. Concept Sports biedt met
deze vorm echter de mogelijkheid om dit geheel in
de twee bollingen in de bovenkant van het jacht te
verwerken.
Daarnaast heeft deze vorm als voordeel dat de
gehele lengte en breedte van het jacht gebruikt
kunnen worden op het sundeck. Hier is het mogelijk
om een gigantisch terassendek te creeëren. Ook nu
geldt dat de eigenaren samen met hun familie en
vrienden in privacy kunnen genieten op de bovenste verdieping van het jacht.
In de parametrisch gevormde buik van het jacht
wordt een ruimte gereserveerd waar de showroom
geplaatst wordt. Het mooie is, dat deze showroom
op de plek komt waar bij reguliere jachten de beach
club geplaatst is. Als het jacht nu in de haven licht,
naast andere jachten, is dit de plek waar langslopenden vaak kijken wie er op het jacht zitten en
wat voor een rijkdommen er allemaal zichtbaar
43
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zijn. Nu is dit echter de plek waar de showroom
geplaatst is, deze zal met de dure auto’s die hier
geplaatst zijn dan ook veel aandacht vragen. Zo
wordt het centrum van ‘aandacht’ op een slimme
manier ingevuld en het lounge-gedeelte op deze
locatie vervangen door de showroom. Het concept
‘schreeuwt’ op deze manier bijna om
top-bollingen

media-aandacht.
Nu de uiteindelijke vorm al redelijk duidelijk begint
te worden is het tijd om te kijken welke cabines
waar komen en of alle benodigde ruimtes verwerkt kunnen worden in het geheel. Een globale
onderverdeling is te zien op de volgende pagina in
afbeelding 9.3.2.Vanaf pagina 46 zijn de eerste
presentatietekeningen zichtbaar. Hier is het jacht

WH

showroom
beach-club

drijver

sideview

owner’s
terrace

WH

sundeck

topview
9.2 Aanzichten
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gevisualiseerd vanuit verschillende aanzichten. Op
deze manier wordt mogelijk gemaakt om een beter
beeld te krijgen van het uiteindelijke concept.
Op pagina 46 is een zij-aanzicht weergegeven, de
grootte van het jacht wordt op deze afbeelding
benadrukt door een jet-ski’er naast het jacht te
tekenen. Op pagina 47 is een impressie gegeven
van hoe de achterkant van het jacht eruit moet
gaan zien. De volgende twee pagina’s (48-49)
geven een goed beeld van hoe het jacht er in totaal
uit komt te zien. Ten slotte is op de pagina’s 50-51
(in sterk overdreven perspectief) de beach club te
zien zoals deze er ‘s avonds uit kan zien.
Op de pagina’s 54 en 55 is het uiteindelijk profiel na
vele revisies in z’n uiteindelijke vorm te bewonderen. Door de presentatieschetsen is het jacht vanuit
meerdere hoeken belicht en zijn nieuwe aspecten
aan het oppervlak gekomen die eerder niet
behandeld waren. Dit geldt vooral voor de
verhoudingen tussen ruimtes. De schematische
schets op de volgende pagina is dan ook het
oorspronkelijke model en op de genoemde pagina’s
is het uiteindelijke profiel te zien.
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sundeck
owner’s terrace
wheelhouse
owner’s deck

butler &
captain

owner’s room

sundeck
sundeck

showroom
engine room

maindeck

lowerdeck

tender garage

fuel tanks
tankdeck

guest

guest

saloon

cinema

dining room
beach club

engine room
engine room

crew room

freezer

helipad

guest

guest

drystore

AC-roomluggage

nanny

upperdeck

lift & stairs

sundeck

galley
crew’s lounge &
laundry stores
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swimming pool
technical room
swimming pool
bow thruster

fuel tanks

9.3.2 Profielontwerp
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9.5 Onderscheidende eigenaarshut
Eén van de eisen uit de designbrief, was dat de
eigenaarshut een onderscheidende ruimte zou
worden waar zij helemaal tot henzelf kunnen
komen. Dit is geprobeerd te bereiken door een
extreem grote ruimte te reserveren voor deze
belevenis. In afbeelding op de volgende pagina
is te zien waar deze ruimte gereserveerd is in
het totale jacht. (linksboven in
afbeelding 9.5). Door de hut hier te plaatsen
kijkt de jachteigenaar samen met zijn of haar
geliefde vanaf een hoogte van ongeveer 10
meter uit over zee. Dit betekent dus vaak een
adembenemend uitzicht op een skyline, haven
of eindeloos reikende zee. Verder is het dakterras aan de achterkant van het jacht alleen
toegankelijk via de trap die zich in de kamer bevindt (rechtsonder in de afbeelding hiernaast).
Je zou dit terras dus ook als een privé-terras
van de eigenaar kunnen beschouwen. Verder
bevindt zich in de kamer een grote
douchecabine, een bad, een toilet, wasbak en
een eigen pantry. Tot slot is voor deze
ruimtelijke indeling gekozen, om de eigenaar
het gevoel te geven dat zijn hut nog groter is
dan het eigenlijk is.

uitzicht vanuit het bed

9.5 Eigenaarshut
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9.6 Constructie
Doordat het ontwerp van project CF-8 is voorzien
van een vorm die volledig nieuw is, vereist dit ook
een afwijkende constructie. Omdat het tijdsbestek
te kort is om krachtberekeningen uit te
voeren, is met de constructieve ontwerpers
besproken hoe voldoende sterkte en steifheid te
verkrijgen is.
Het idee was dat drie grote verticale stutten die
de gehele constructie moesten dragen (nummers
1,2 en 4 in de afbeelding). Na discussies met het
team is echter besloten dat tussen staander 2 en 4
extra stevigheid zou moeten komen. Het gedeelte
tussen staander 2 en 4 is beschouwd als een brug/

balk en op basis van het inzicht van de ingenieurs
is besproken dat er een extra versteviging plaats
moest vinden.
Staander 3 bestaat uit een dubbele verticale constructie die beter zichtbaar zijn in de horizontale
dekdoorsnedes.
Wat in deze afbeelding goed zichtbaar is, is het feit
dat in de kern van het jacht ook de meeste stutten
geplaatst zijn. Stutten 1 en 2 zijn gevormd rond de
liftschachten van de crew- en gastenlift en geven
zorgen voor ondersteuning van het upperdeck waar
het nodig is. Verder is te zien dat er gele schotten
zijn geplaatst over de onderste twee dekken van
het jacht. Dit is gedaan, omdat het een vereiste is

1

2

3
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in het kader van de compartimentering. Deze gele
schotten verdelen de onderste twee deklagen in
afzonderlijke compartimenten, waardoor - mocht
ergens een lek ontstaan - niet meteen het hele
dek vol met water stroomt. Daarnaast geven deze
schotten veel structuur aan de onderkant van het
jacht.
Verder is te zien dat staander 2 en 3 over lopen op
de compartimentschotten. Dit is bewust gedaan om
het jacht stevigheid te geven over de gehele hoogte
van het schip. Het meest kritieke deel bevindt zich
nu links van staander 1. Dit komt doordat hier een
overhanging plaatsvindt, zonder dat deze (zoals
tussen 3 en 4) ondersteund wordt.
Mocht na krachtberekeningen blijken dat dit te
gevaarlijk is, dan zouden hier alsnog stutten
geplaatst kunnen worden. Dit zou de esthetica echter niet ten goede komen.

4
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9.8 Wandeling door het jacht
Op de twee voorgaande pagina’s is het uiteindelijke
profiel van het jacht zichtbaar. Er zijn vele revisies
geweest en dit heeft alles te maken met het feit dat
het zij-profiel ook moet aansluiten met alle layout
doorsnedes. Alles wat in deze profielweergave zichtbaar is, moet precies aansluiten met datgene wat
zich op de deklagen afspeelt. Elke verandering in
het ene het invloed op het andere en dit maakt de
indeling van het jacht een tijdrovend proces. Omdat
het erg lastig is om direct op schaal
inzichtelijk te maken wat zich waar op welk dek
bevindt, is eerst geschetst. Het resultaat hiervan is
zichtbaar in afbeelding 9.8.
Het jacht zal eerst aan de hand van het profiel op
de vorige pagina’s doorlopen worden. Vervolgens is
op de volgende twee pagina’s te zien hoe de indeling er per dek uitziet.
De trip door het jacht zal beginnen op het
maindeck. Het dek waar men normaal ook op
arriveert wanneer u vanaf de kade het schip
betreedt. Hier bevindt zich een breed terras die de
mogelijkheid biedt om te zonnen en te ontspannen.
Een deel van dit terras fungeert als transformeerbaar platform dat dient om de auto’s in de showroom te transporteren. Dit principe wordt verderop
56

bachelor stage

in het hoofdstuk ‘scenario’s en logistiek aan boord’
behandeld. Dit eerste terras is gelokaliseerd tussen
twee grote drijvers waarin zich meerdere
functionaliteiten vervullen. Zo bevinden zich in de
drijvers onder andere de MOB, een opslagruimte
voor de zonnebedden, de ankerplaatsen en de
tankruimte. Ook dit wordt behandeld in het hoofdstuk ‘scenario’s en logistiek aan boord’. Wanneer
vanaf het maindeck de ‘glazen buik’ betreden
wordt, arriveert u in een grote salon die zich om
een centrale kern bevindt. In deze centrale kern zijn
de lift met daaormheen de trap, de pantry en een
bioscoop geplaatst. Ten slotte bevindt zich voorin
de buik een grote dining room. Wanneer we vanuit
de glazen buik weer naar buiten lopen, komen we
aan bij het zwembad. Dit moet de ontmoetingsplek
van het jacht worden waar iedereen graag zit.
achter dit zwembad bevindt zich nog een tribune.
Deze wordt vooral gebruikt wanneer het zwembad
‘s avonds veranderd in een dansvloer of wanneer er
een theateravond o.i.d. is.
Nu het maindeck behandeld is, bekijken we wat
eronder zit. Te beginnen met het lowerdeck, dat
toegankelijk is via de lift in het centrum van het
jacht, of via de trappen in de drijvers. Achterin het
schip bevindt zich de tender garage met de nodige
toys. Verder is dit dek (zoals gebruikelijk) voor de
eigenaars en hun gasten weinig interessant. Na de
9.8 Layoutontwerp
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tender garage komen de tanks, de engine room met
de generatoren, overbrengingen etc. Deze lopen
door in het tankdeck. Vervolgens is er ruimte voor
opslag en de galley. Na de galley komen de hutten
van de crew en de crew mess room.
Een verdieping lager in het tankdeck bevinden zich
vooral voorraden in de vriezers en de ‘cold stores’.
Ook wordt hier de was gedaan. Voorin het tankdeck
is nog ruimte voor de boegschroef en de pooldump.
Tussen de pooldump en de voorraden bevindt zich
het loungegedeelte van de crew.
Nu gaan we omhoog, het upperdeck van het jacht
bevindt zich direct boven het maindeck. Achterin
bevindt zich de showroom, gevolgd door de lift en
de pantry. Voor de rest is dit dek compleet
gereserveerd voor de gasten. De gasthutten bevinden zich hier en bieden ruimte voor 16 man.
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de lift met pantry. Op de volgende pagina’s in de
dek-layout is beter te zien wat zich hierna bevindt.
Dit houdt onder andere een gym, sauna en
massageruimte in.
Tot slot is er het gigantische zonnedek over de
gehele lengte van het schip. Achterin is een ruimte
gereserveerd voor de eigenaren. Deze is ook alleen
toegankelijk via de eigenaarshut. verder naar voren
bevindt zich het wheelhouse, waar de kapitein zich
begeeft. Het overige deel van dit sundeck is
gereserveerd voor terassen waar de eigenaren
samen met hun gasten kunnen loungen, dineren
etc. Over dit dek loopt een klein ‘riviertje’ die eindigt
op de laatste terraslaag van het sundeck. Hierna
valt het water als een waterval in het zwembad. Tot
slot bevindt zich helemaal aan het einde van dit
deck een helicopter-landplaats.

Verder omhoog bevindt zich het owner’s deck.
Zoals eerder gezegd is dit dek normaal gesproken
volledig ingericht voor de eigenaar van het jacht. De
eigenaarshut bevindt zich op 10 meter hoogte aan
de achterzijde van het schip. Voordat de eigenaar
de slaapruimte betreedt, komt hij in een portaal
waar zich een privé-pantry bevindt. Ook kan de
eigenaar hier zijn/haar voorraden/eigendommen
opslaan. Verder naar voren bevindt zich wederom
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OWNER’S STATEROOM

EMERGENCY
LADDER

EMERGENCY
LADDER

name

CAR SHOWROOM

EMERGENCY
LADDER

EMERGENCY
LADDER

EMERGENCY
LADDER

SUNDECK

STEAM
SHOWER

SPA ROOM

MASSAGE
ROOM

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

UPPERDECK

EMERGENCY
LADDER

GYM

SAUNA

OWNER’S DECK

PANTRY

EMERGENCY
LADDER

YACHT BODY

CHAINBOX

OCCUPIED AREA

CREW AREA

YACHT BODY

OCCUPIED AREA

CREW AREA

YACHT BODY

Escape Route

Car Platform
Laundry
Captain Area

Fire Extinguisher

Fuel (re)fill

Import Goods (food etc.)

BUTLER’S
ROOM

Goods to galley
Garbage & waste

SAFETY

PORTAL OWNER’S ROOM

Boldering

CLEANING TOOLS

name
CAPTAIN’S
ROOM

SHIPHANDLING

H

Dining
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name

FLOATER

CINEMA

CREW
(1P)

CREW
(1P)

CREW
(1P)

1 CREW 1 CREW
OFFICER OFFICER

CREW
(1P)

CREW
(1P)

DRYSTORE

Extra Emergency Stairs

Extra Emergency Stairs

COLD STORE

FREEZER

LAUNDRY

LUGGAGE

CREW
(1P) CREW
(1P)

CREW
(1P)

CREW
(1P)

CREW
(1P)

CREWS MESS
ROOM

CREW CREW
(1P)
(1P)

TANKDECK

GALLEY

CREW
(1P)

LOWERDECK

SALOON

BATHROOM

GENERATOR
ROOM

STABILIZER

GREY
WATER
TANK

SALOON

PANTRY

AV-ROOM

STABILIZER

STOREHOUSE

CREW ENTRY

CREW ENTRY

MAINDECK

DINING ROOM

POOL DUMP
TANK

BOW
THRUSTER

TECHNICAL ROOM &
SWIMMING POOL

SWIMMING
POOL

CREW AREA

OCCUPIED AREA

CREW AREA

YACHT BODY

OCCUPIED AREA

CREW AREA

YACHT BODY

OCCUPIED AREA

CREW AREA

YACHT BODY

CHAINBOX

9.9 Layout project CF-8 (In de bijlagen staan de layouts afzonderlijk en groter afgebeeld)

FRESH WATER TANK

FUEL OIL TANK

ENGINE ROOM

FUEL OIL TANK

FRESH WATER TANK

TENDER GARAGE

FUEL OIL TANK

ENGINE ROOM

FUEL OIL TANK

TENDER GARAGE

VOID TANK
VOID TANK

FLOATER

AC-ROOM

name
CREW
LOUNGE

OCCUPIED AREA
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10 scenario’s en logistiek aan boord
Een jacht van 80 meter is erg groot en vergelijkbaar
met een hotel. Er moeten mensen kunnen slapen,
het is voorzien van meerdere faciliteiten en mensen
komen er meestal om een leuke tijd te hebben. Net
als in het hotel, moeten er ook in een jacht veel
taken verricht worden. In dit hoofdstuk worden de
belangrijkste van deze taken behandeld en de
moeilijkere handelingen worden aan de hand van
afbeeldingen verduidelijkt.
Voorbeelden van de handelingen die verricht
moeten worden op een megajacht zijn, het aanmeren en vastleggen aan de kade, het invoeren
van eten/drinken/ goederen / brandstof en zelfs
de auto’s van de jachteigenaar. Ook zal het jacht
schoongemaakt moeten worden en moet er
gelegenheid geboden worden om met de tenders
op pad te kunnen. Ook moet hier - net als in het
hotel - het eten bereid kunnen worden in de
keuken en netjes uitgeserveerd worden.
Vervolgens moeten de borden en glazen
afgewassen worden. Ook worden aan boord het
beddegoed en kleding gewassen. Hieronder zullen
de scenario’s kort behandeld worden.
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Op de pagina’s 56 en 57 is te zien hoe het jacht
verdeeld is in meerdere deklagen. Ook is op deze
pagina’s te zien hoe verschillende looproutes en
processen met elkaar verbonden zijn. De
gemarkeerde lijnen tussen de dekken laten zien
waar zich mogelijkheden bevinden om een dek
omhoog of omlaag te gaan. De markeringen laten
op deze manier de connecties tussen de dekken
zien. Deze layout-tekening in combinatie met het
profiel hebben de basis gevormd voor het
uiteindelijke model.
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de crew.
2 gebruik tenders
In de tender garages wordt de mogelijkheid geboden om de tenders in het water te leggen. Dit
gebeurt via de reguliere methodes zoals deze op

De handelingen en routes die in de afbeelding
behandeld worden, staan hieronder kort uitgelegd.
De interessante scenario’s zijn uitgebreider
uitgelegd en voorzien van afbeeldingen.
10.1 Een tender wordt uit de tendergarage getild
1 importeren goederen
Wanneer het jacht uit de haven vertrekt en op gaat
naar de volgende bestemming, kan het dagenlang
op pad zijn. De crew moet in deze periode wel in
staat zijn om alle gasten en de eigenaren te
kunnen voorzien van hapjes, drankjes en
maaltijden. Hiervoor is het noodzakelijk om een
grote voorraad te hebben aan levensmiddelen.
Deze kunnen opgeslagen worden in het lowerdeck.
In afbeelding 9.9 geeft de groene route aan hoe de
goederen aan boord komen en bereikbaar zijn voor

de meeste megajachten gebeurt. Dit houdt in dat
de klep naar buiten open gaat en de tender via een
mechanisme (dat te zien is in afbeelding (10.1) te
water gaat.
In afbeelding 9.9 is voor het dineren, wasgoed,
afval en de veiligheid weergegeven hoe hiervan is
voorzien in het jacht. Voor het dineren geldt dat er
vanuit gegaan is dat de route begint in de galley.
Vanuit hier wordt het of uitgeserveerd aan de crew
zelf, of het eten/drinken is bestemd voor de gasten
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aan boord. Wanneer dit het geval is wordt het eten
geserveerd via de crewlift. Op elk dek bevindt zich
een pantry bij de lift waar de laatste preparaties
gedaan kunnen worden. Als het eten echter op het
sundeck bezorgd moet worden, dan zal na de lift
nog een deel van de route met de trap afgelegd
moeten worden. Dit komt doordat de lift niet verder
gaat dan het owner’s deck.
Het wasgoed van de eigenaren en gasten moet opgehaald kunnen worden vanuit alle dekken. De was
wordt vanuit de betreffende hutten opgehaald en
met behulp van de crewlift naar beneden verplaatst
richting het lowerdeck. Hierna wordt de trap
genomen richting het tankdeck waar zich de
laundry stores bevinden.
Voor het afval geldt dat dit verzameld wordt in
het lowerdeck en via de tender garages of via de
drijvers en vervolgens het maindeck de weg naar
buiten kan vinden.
Voor de veiligheid zijn overal door het jacht brandblussers geplaatst. Ook zijn in afbeelding 9.9 de
vluchtroutes aangegeven.
De overige interessante scenario’s zijn uitgebreider
behandeld op de volgende pagina’s.
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Zoals eerder genoemd is een jacht niet alleen een
transportmiddel, maar ook een villa en een hotel in
één. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel
faciliteiten en personeel aan boord moet zijn. Veel
van deze zaken gaan net als in een normaal
hotel of villa, de zaken die in dit jacht echter anders
gebeuren, zullen aan de hand van schematische
weergaves en scenario’s weergegeven worden.
De onderdelen die hier besproken zullen worden
zijn: het transformeren van het zwembad naar
‘dance night’, het eten en drinken, de werking van
de voortstuwing, de indeling van de drijver en het
verplaatsen van de auto in de showroom.
10.1 Transformatie van zwembad
Te beginnen met de transformatie van het zwembad
naar de dansvloer. Omdat de locatie waar zich het
zwembad bevindt, zich ‘s avonds ideal leent voor
een feestje, is besloten om de eigenaren en gasten
de mogelijkheid te geven om van deze plek een
dance night-plek te maken. In de afbeelding
hiernaast is te zien hoe dit proces in gang gezet
wordt. In de dwarsdoorsnedes over het zwembad is
te zien hoe de ‘bodem’ van het zwembad zich
langzaam ontwikkelt tot de dansvloer. Met behulp
van kleine gaatjes in het oppervlak van de
transformeerbare bodem kan het water naar
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beneden ontsnappen wanneer de vloer omhoog
gaat. Hetzelfde geldt natuurlijk in tegenovergestelde
richting wanneer de vloer omlaag gaat. De vloer zou
bijvoorbeeld met behulp van een

bachelor stage

schaarmechanisme, of met schroeven in de hoeken
omhoog en omlaag bewogen kunnen worden.
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10.2 Eten en drinken
Het volgende scenario dat behandeld wordt, is
het eten en drinken aan boord. Omdat het voor de
crew erg lastig is om al het eten en de goederen die
vanuit het tankdek (waar praktisch alle goederen en
consumpties bewaard worden) te verplaatsen naar
hoger gelegen dekken, is er de dumbwaiter. Als
voorbeeld gaan we uit van het eten wat
geprepareerd moet worden voor de gasten. In de
afbeelding is te zien dat het eten/drinken is
opgeslagen in een soort voorraad-tanks. Deze zijn
allen gescheiden door wanden tussen de
verschillende ruimtes en zorgen ervoor dat het
voedsel op de juiste temperatuur geconserveerd
wordt. Wanneer bepaalde ingrediënten benodigd
zijn in de keuken, kunnen de crewleden deze uit
de voorraadruimtes halen en deze met behulp van
een karretje richting de dumbwaiter verplaatsen.
Hier kunnen de ingrediënten in geplaatst worden,
zodat de crewleden niet met deze goederen de trap
hoeven te belopen. Op deze manier wordt het gemakkelijk om eten vanuit de opslagruimtes naar de
keuken te transporteren. Van hieruit kan vervolgens
gebruik gemaakt worden van de crewlift om het
eten door de rest van het jacht te serveren. Vaak
bevindt zich tussen de weg van de keuken naar de
uitserveerkamer (bijvoorbeeld de dining room) nog
een pantry. Dit is een soort klein keukentje met een

kraan en een afspoelbak etc. Het idee hierachter, is
dat de crew niet alles vanuit de keuken direct hoeft
te serveren. Maar de laatste preparaties in de
pantries kan doen. Wanneer de hoofdmaaltijd
bijvoorbeeld afgeruimd moet worden en het
nagerecht geserveerd zal moeten worden, geeft de
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pantry de gelegenheid om hier de afwas tijdelijk te
plaatsen, zodat dit niet in de weg staat in de keuken. Het gehele ‘voedsel-proces’ verloopt
respectievelijk volgens de route: opslag, dumbwaiter, keuken, lift, pantry, uitserveerruimte.
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10.3 Mooring
Uiteraard moet het megajacht ook vastgelegd
kunnen worden aan de kade wanneer het in een
haven arriveert. Dit proces heet ook wel ‘mooring’
en is afgeleid van het woord ‘meren’. Dit proces
houdt eigenlijk het hele vastleggen en veiligstellen
van het schip in de haven in. Het bestaat niet alleen
aan het verbinden van het jacht met de kade, maar
ook uit het uitwerpen van het anker en dit samen
moet de vrijheidsgraden beperken. Hoe dit hele
traject in werking gaat is voor dit project minder
interessant dan het feit dat de mogelijkheid
aanwezig moet zijn om het jacht veilig te stellen in
de haven. Hiervoor zijn dan ook ruimtes
gereserveerd die het aanmeren mogelijk maken.
In afbeelding 9.9 is te zien waar de locaties zich
in dit jacht bevinden die met het vastleggen van
het jacht doen hebben. Via een deur in de drijver
is de binnenkant van de drijver toegankelijk. In
deze drijver bevinden zich nog meer faciliteiten en
mogelijkheden, maar deze zijn voor de duidelijkheid
weggelaten in de scenario-schets hiernaast (De
verdere inhoud van de drijver zal zichtbaar zijn op
de volgende pagina). Nadat een crewlid de drijver
is binnengetreden, bevinden zich hier twee bolders
(per drijver). Door vervolgens een luik in de drijver
te openen kan het jacht via de bolders verbonden
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worden met de kade. Deze locatie op het jacht
vormt de perfecte positie om het jacht vast te
leggen, niet alleen omdat de drijvers zich aan de
beide uiteinden van het jacht bevinden, maar ook
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omdat deze plekken qua hoogte goed te
verbinden zijn met de kade. Verder oogt het fraaier
als de bolders verstopt zijn in de romp.
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10.4 Inhoud van de drijver
De twee drijvers aan beide zijkanten van het jacht,
vormen niet alleen een esthetisch fraai element,
maar worden ook erg functioneel ingevuld. Zoals
hiervoor behandeld vindt het mooring-proces hier
plaats, maar verder zijn er nog meer activiteiten
die hier verricht worden. In de afbeelding is rechts
naast de bolder te zien dat hier zich een grote ‘bak’
bevindt. Hierin bevinden zich de ingangen van de

verbindingen met de tanks die in het tankdeck en
het lowerdeck geplaatst zijn. Als voorbeeld nemen
we de diesel waarop het jacht vaart. Een jacht van
deze lengte bevat, wanneer deze volgetankt is,
ongeveer een kwart miljoen liter diesel. Dit moet
natuurlijk op de één of andere manier in de tanks
terecht kunnen komen. Dit gebeurt door een
dieselkraan aan te sluiten aan de box. Dit gebeurt
wederom op deze locatie, omdat deze vanaf de
kade makkelijk toegankelijk is. Verder is het sil-
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houette van een MOB te zien. Dit zijn verplichte
reddingsboten die aanwezig moeten zijn bij een
jacht van deze grootte. Dit bootje wordt met behulp
van de rails die erboven zichtbaar zijn het water in
getakeld. De rails schuiven eerst naar buiten (het
papier uit) en dan wordt het bootje naar beneden
getakeld.
Ten slotte bevindt zich onder de MOB een grote
ruimte waar de ligbedden etc. opgeslagen worden.
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10.5 Werking voortstuwing
In de afbeelding hiernaast is een globale
schematische weergave van de voortstuwing van
het jacht weergegeven. De grootte van de ‘black
boxes’ die zijn ingevuld als de tank spot, fuel tank,
generator, buffer en engine room zijn overigens niet
op schaal. Zo loopt de Engine room bijvoorbeeld
over twee deklagen in hoogte en zal de buffer een
stuk kleiner zijn. Hier is ook te zien wat op de vorige
pagina te lezen was over het bijvullen van de diesel
in de tanks.
De Engine Room vormt eigenlijk het hart van de
voortstuwing. Hier komen de brandstof, energie en
zuurstof samen. Met behulp van deze ‘ingrediënten’
wordt een aandrijvende as in werking gesteld. Deze
beweging wordt van richting veranderd en
overgebracht met een bepaalde verhouding op de
propeller-as. Dit zorgt ervoor dat het jacht in
beweging gezet wordt. Wanneer het jacht echter
acuut moet stoppen o.i.d. dan kost dit veel energie,
maar dan komt ook veel energie vrij. Dit komt
doordat het jacht nog vaart heeft en dat de
propellers niet in één keer stil kunnen staan. Deze
energie kan opgeslagen worden in een buffer.
Vervolgens kan later weer aanspraak gedaan
worden op deze energie.
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In het jacht zitten overigens twee propellers, maar
voor de overzichtelijkheid is in deze schematische
weergave slechts één propeller laten zien.
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10.6 Import auto
In de afbeelding hiernaast wordt uitgelegd hoe het
principe van het mechanisme werkt wat de auto’s
van de kade naar de showroom moet gaan
verplaatsen. Links bovenin de afbeelding staat
dat eerst het terras vrij gemaakt moet worden. De
bedden, tafels, stoeltjes etc. kunnen door de crew
in de drijver geplaatst worden. Hierna is te zien
welke bewegingen het mechanisme
kan maken en hoe het systeem in
staat is om de benodigde bewegingen uit te voeren. Op de volgende
pagina staat omschreven hoe het
gehele proces verloopt en welke
tussenfases er zijn. Het platform
moet, wanneer het niet in gebruik
is, gelijkvloers met het terras liggen.
Dit betekent dat de constructie dus
dieper in het dek ligt.
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Op deze pagina zijn de fases te zien die het
mechanisme doorgaat wanneer de auto’s naar de
showroom getransporteerd worden. Ook is in fase
9 te zien dat het platform nog een extra feature met
zich meebrengt.
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11 modelleren
11.1 T-Splines
Het modelleren van het jacht is gedaan in het
programma ‘Rhinoceros’. Dit is een erg flexibele
software dat uiterst geschikt is voor het ontwerpen
van jachten. Het model is alleen opgebouwd met
alle simpele basisopties van het programma. De
complexe vormen zijn gemaakt met behulp van een
plugin genaamd T-Splines.
T-Splines is dé plug-in voor ontwerpers. Het biedt
de mogelijkheid om erg vrij te modelleren aan de
hand van ‘edges’, ‘vertices’, en ‘surfaces’. Het
model wordt aanvankelijk plat opgebouwd en krijgt
als het ware de silhouette van het te modelleren
product mee. Vervolgens kan deze vorm
ge-extrudeerd worden en kan met de 3 genoemde
variabelen gespeeld worden. Dit geeft de
ontwerper alle vrijheid om snel vormen te creeëren
en te itereren. In afbeelding 11.1 is te zien hoe je de
drie variabelen in alle vrijheidsgraden kan roteren en
bewegen.
Het grote voordeel van T-Splines is dat erg
complexe vormen tamelijk gemakkelijk en snel in

elkaar gezet kunnen worden. Daarnaast is het voor
ontwerpers een handige tool om snel te communiceren met de klant. Wanneer bijvoorbeeld real-time
met de klant overlegd wordt, biedt T-Splines de
mogelijkheid om à la minute veranderingen aan te
brengen zonder dat daarbij constraints verloren
gaan. Er kunnen op deze manier snel dingen uitgeprobeerd worden en de klant kan op deze manier
heel snel een beeld krijgen van zijn/haar wensen.
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vertex geselecteerd

Een nadeel is echter dat het met T-Splines moeilijk
is om heel nauwkeurig te werken. Dit programma is
daarom ook vooral geschikt voor de idee- en
conceptfases. Voor de verdere uitwerking zal het
product alsnog in Rhinoceros zelf opgebouwd
moeten worden om nauwkeurigheid te waarborgen.
Voor dit project met veel vrije en dynamische
vormen, is T-Splines echter een perfecte plugin.
Hiernaast te zien hoe de Rhino interface van
T-Splines eruit ziet.

edge geselecteerd

(Het lijnenspel wat achter de ‘surfaces’ zichtbaar
is, zijn geimporteerde pdf bestanden met de layout
van het jacht. Met de T-Splines plugin is precies
over deze layout heen gewerkt, zodat het jacht
direct de juiste verhoudingen heeft. Dit is geen
gebruikelijke manier van modelleren, maar in dit
project wel zeer efficiënt.)

surface geselecteerd
11.1 T-Splines variabeles
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11.2 Grasshopper
Met behulp van een andere plug-in genaamd “Grasshopper” wordt het in
Rhino mogelijk gemaakt om relatief simpel parametrische structuren op te
bouwen. Dit is ook gedaan voor de globale vorm van de constructie die op het
maindeck van project CF-8 komt te liggen. In afbeelding 11.2.1 is te zien hoe
dit model er in Rhino uit ziet.
Afbeelding 11.2.2 laat zien hoe de structuur is opgebouwd in Grasshopper. De
belangrijkste elementen uit dit diagram zullen snel toegelicht worden.
Allereerst staat linksboven het blokje “Srf” oftewel “Surface”. Dit blokje is in
Rhino gekoppeld aan de loft die gevormd is tussen de twee ovalen op
verschillende hoogtes. Je zou dit kunnen zien als de ‘hele body’. Het blokje Srf
vormt de input voor zowel het blokje Divide als het blokje SBox. Divide zorgt
ervoor dat de gehele vorm wordt opgedeeld in kleinere delen. Hoeveel delen
precies is te regelen met de variabelen Y SUB en X SUB. Zo is af te leiden dat
er over de y-as 9 opdelingen zijn gemaakt in het voorbeeld en in de x-richting
48. De X-SUB en Y-SUB vormen het domein van de SBox. Het laatste element
die in de H-ingang (Height) van de SBox gaat, is de dikte van de constructiestructuur. Drie andere elementen die belangrijk zijn, zijn de blokjes “Structure”,
“Glass1” en “Glass2”. Deze drie blokjes zijn in verschillende lagen
opgeslagen en hier zijn vervolgens materialen aan toegewezen. Het blokje
Structure bevat alle constructieverbindingen en heeft dan ook een metaal als
materiaal toegewezen gekregen. Glass1 en Glass2 zijn de telkens de
‘boven- en ondervorm’ van het vierkant (wanneer deze diagonaal gespleten
zijn door de constructielijn). Deze twee blokjes hebben allebei de
materiaaleigenschappen van glas meegekregen.

11.2.1 Grasshoppermodel

11.2.2 Grasshopper structuur
70
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12 terugblik
onderzoeksfase
Terugkomend op de eerste vraag die in de onderzoeksfase gesteld werd: “Kan het geheel volledig
waterdicht gerealiseerd worden?” Kan een simpel
antwoord op gegeven worden. Ja, dit is mogelijk.
Veel gebouwen zijn vandaag de dag met behulp
van parametrische constructies opgebouwd en
deze zijn ook waterdicht. Om uit te leggen hoe dit
mogelijk is, zal gekeken worden naar de

verbindingspunten, die het mogelijk maken om
één geheel te maken van alle onderdelen. Dit zijn
de zogenoemde ‘parametric joints’ en vormen de
meeste kritische punten als het gaat om waterdichtheid. Voor project CF-8 wordt het principe
uit afbeelding 12.1 toegepast. Hierbij worden de
constructie en het glaswerk als het ware één,
gescheiden door een waterwerende rubberen-strip.
In de afbeelding is zichtbaar hoe er inhammen in
de balkconstructie zitten, waardoor er een soort
H-vorm ontstaat in elke balk. Hiertussen wordt het
glas dan ook geklemd (zie afbeelding 12.1).
Aluminium
(dikte 100
mm)

Volume
(m3)

Soortelijk
gewicht
(kg/m3)

Gewicht
(totaal)

9,75

2755

26861 kg

Volume
(m3)

Soortelijk
gewicht
(kg/m3)

Gewicht
(totaal)

30

2500

75000 kg

no is echter een benadering van het volume van het
eindontwerp gemaakt. Aluminium is een gebruikelijk
materiaal voor de opbouw van het jacht, dit wordt
ook veel gebruikt in parametrische constructies.
Staal is een andere optie, maar is wegens z’n hoge
gewicht minder voordelig. Het totaalgewicht van
de constructie komt neer op zo’n 27 ton (zie tabel
12.1). Om het zekere voor het onzekere te nemen
in de gewichtschatting is gekozen voor erg dik glas
(25 mm). Het totaalgewicht van het glaswerk komt
hiermee op zo’n 75 ton (zie tabel 12.2). Het gewicht
van de totale constructie komt in totaal neer op een
grove 102 ton.

tabel 12.2

De opbouw van een vergelijkbaar jacht weegt
(leeg) ongeveer 155 ton. Hier is het gewicht van de
dekken echter inbegrepen. Het totale gewicht van
het innovatieve jacht zal dus ruim boven het
gewicht van dit vergelijkbare jacht komen (omdat
de dekken er nog in moeten). Een deel wordt echter
gecompenseerd doordat gebruikelijke jachten een
romp hebben met daarop de opbouw. In dit
innovatieve ontwerp is de romp onderdeel van de
opbouw. Dit brengt voor de opbouw dus geen extra
gewicht met zich mee.

Op de volgende vraag: “is de constructie qua
gewicht vergelijkbaar, zwaarder of lichter?”, is
minder gemakkelijk een antwoord te geven. In Rhi-

Een voordeel wat deze specifieke opbouw met zich
meebrengt, is het feit dat deze geen plamuur
behoeft. Een regulier jacht van deze lengte bevat

tabel 12.1
Glas (dikte
25 mm)

12.1 Parametric joint
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een plamuurlaag tot 50 mm dik over de hele
opbouw. Het blijft erg lastig om concrete uitspraken
te doen over het gewicht, maar het lijkt erop dat
deze vernieuwende opbouw zwaarder gaat
worden dan dat van gebruikelijke jachten. Dit zou
consequenties kunnen hebben op de
efficiëntie en maximale snelheid van het jacht.
Door het jacht uiteindelijk tot in detail te modelleren
zouden precieze uitspraken gedaan kunnen
worden. Dan zou bekend gemaakt kunnen worden
of en hoeveel zwaarder het schip wordt. Ook is de
vraag hoe groot de invloed van het gewicht op het
motorverbruik is. Maar nog belangrijker is
misschien wel hoe belangrijk de jachteigenaar dit
vindt. Een voordeel is wel dat door het gewicht in
combinatie met de breedte van het schip veel
stabiliteit ontstaat. Dit komt de veiligheid ten goede.
Een belangrijk punt qua kosten en bouwtijd, schuilt
hem in het feit dat de ramen tussen de aluminium
constructie niet allemaal gelijk zijn qua grootte. Dit
betekent dat elk glazen deel precies op de goede
plek in de constructie geplaatst moet worden. Een
goede structuur tijdens het productieproces is dus
een must. Het is moeilijk om uitspraken te doen
over de duur van het bouwen van de parametrische
constructie. Dit is mede te wijten aan het feit dat dit
principe niet eerder is toegepast in de jachtbouw.
Wel is de vergelijking gemaakt in de architectuur. Er
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zijn een aantal projecten vergeleken die qua
omvang gelijk zijn. Maar waar het constructieprincipe varieert tussen het gebruikelijke en een
parametrische constructie. Hieruit komt niet direct
naar voren dat het meer bouwtijd kost om een
parametrische constructie te creeëren. Ditzelfde is
vergeleken qua kosten. Ook hier komen geen
significante verschillen naar voren.
Ondanks het feit dat er veel onzekerheden zijn qua
kosten, gewicht en efficiëntie, blijft het gegeven dat
het om een mediaproject gaat. Hierbij staan mediaaandacht en toekomstvisie centraal.
Praktische haalbaarheid en kosten vormen
uiteraard een belangrijk aspect van elk ontwerpproces, maar in dit geval wel in mindere mate.
Wanneer dit project verder uitgewerkt zou worden
en het model tot in detail gemodelleerd zou
worden, is hierover al gauw meer te zeggen.
Tot slot zorgt een vernieuwend ontwerp ook voor
veranderende details. Zo werd al gezegd dat er
geen plamuur meer nodig is voor de opbouw. De
schilder kan vervangen worden door de glazenwasser. Dit brengt met zich mee dat er dus geen kosten
meer zijn voor de blikken verf en plamuur die nodig
zijn om het jacht te onderhouden.
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13 het concept design
Op de volgende pagina’s is het eindconcept te zien.
Een deel van de presentatie-afbeeldingen zijn direct
uit Keyshot gehaald. De laatste twee zijn aanvankelijk ook gerenderd met behulp van
Keyshot. Hier is gezorgd dat de belichting aansluit
met de geïmporteerde achtergrond. Vervolgens is
het geheel naar Photoshop gehaald om de afbeelding realistisch te maken. De hoofdzaak in
Photoshop is vooral geweest om het model minder
‘in het geheel geplakt’ te laten lijken. Verder is
met behulp van Photoshop net dát sausje over de
renders gegooid wat het voor de observeerders
aantrekkelijker maakt om naar te kijken. Op de volgende pagina’s is het eindresultaat te zien.
Overigens is in de introductie al kort verteld over de
maat voor de inhoud van het jacht. De eenheid hiervan is GT (grosse tonnage). Tijdens het ontwerpproces is uitgegaan van een 5000 GT jacht.
Toepassingen en eisen waar rekening mee
gehouden is, zijn van toepassing geweest op een
5000 GT jacht. Nadat het 3D model af is, is ook
de precieze inhoud berekend. Deze komt neer op
5490,7 GT. De berekening voor het aantal GT’s
komt voort uit een wiskundige formule en is terug te
vinden in de bijlage.
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14 bronnen
Internetlinks

Boeken & Documenten

http://www.superyachttimes.com/editorial/3/article/
id/11407
http://www.yachtcharterfleet.com/luxury-charteryacht-24668/chopi-chopi.htm
http://studenten.tudelft.nl/fileadmin/UD/MenC/
Support/Internet/TU_Website/Studentenportal/
Studentenportal/Faculteitspecifiek/Bouwkunde/
Onderwijs/Bacheloropleiding_Bouwkunde/Honours_Programme_Bachelor_BK/Voorbeelden/doc/
Informatica.pdf
http://www.zaha-hadid.com/
https://www.youtube.com/
watch?v=8tvsQLeSK-U
http://www.dreamationworks.com/post/268/
http://www.gl-group.com/infoServices/rules/
pdfs/gl_i-3-2_e.pdf
http://www.dreamationworks.com/post/parametric-joint-models/
http://www.nlingenieurs.nl/projecten/parametrisch-modelleren/
http://www.yachtcharterfleet.com/news/mcapermits-twin-crew-cabins-on-charter-yachtsover-3000-gt-1076.htm

Start your engines, Scott Robertson (2006)
Cosmic Motors - Daniel Simon (2007)
Learning Curves - Klara Sjölén & Allan Macdonald
(2011)
Design Sketching - Erik Olofsson & Klara Sjölén
(2006)
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Tonnage Measurement of Ships - IMO
Maritime Labour Convention - ILC
MARPOL Consolidated Edition - IMO

Rules for Classification and Construction Ship
Technology - GL
Verder is gebruik gemaakt van veel vertrouwelijke
interne documenten binnen Sea Level zelf. Veel
informatie is gehaald uit vergelijkbare jachten (qua
lengte). Hier is onder andere informatie als
verplichte oppervlaktes per cabine van afgeleid.
Omdat deze informatie betrekking heeft op
ontwerpen voor klanten van Sea Level mag dit
echter niet gepubliceerd worden.
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15 evaluatie
In de jachtbouw gelden veel regels die vastgelegd
zijn in documenten als de MARPOL, MCA en
SOLAS. Tijdens het ontwerpproces zijn veel van
deze aspecten aan het licht gekomen in
discussies en besprekingen. Wat vaak naar voren
kwam, was dat er aspecten veranderd of aangepast
moesten worden. De focus heeft toen misschien
iets te veel gelegen op het ‘meteen aan de slag
gaan’ en daardoor is een stukje documentatie vaak
gebrekkig of afwezig gebleven. Hierdoor is het voor
de lezer misschien alsof veel aspecten van het jacht
op gevoel en intuïtie ontworpen zijn. Toch is er wel
degelijk rekening gehouden met de restricties die
volgen uit de regelgeving.
Verder is het jammer dat de tijd die beschikbaar
is voor het ontwerpen van een opdracht van deze
omvang eigenlijk te klein. Het zou voor de
‘dichtheid’ van het ontwerp leuk zijn geweest om er
nog wat meer uren in te kunnen stoppen. Dit bracht
ook direct een lastig aspect met zich mee. Jachten
ontwerpen is erg gecompliceerd. Dit komt mede
doordat deze vaartuigen zijn voorzien van extreem
veel deelaspecten. Vanwege de tijdsduur van de
opdracht moeten hoofdzaken van bijzaken

bachelor stage

gescheiden worden. Het liefst zou ik alles aan willen
pakken en een compleet jacht afleveren als
eindproduct. Misschien had een efficiëntere
planning waarin alle hoofd- en bijzaken beschreven
stonden tot een beter ontwerpproces geleid.
Ook was het goed om aan het begin van het project
eerst de grote lijnen van de regelgeving te
bestuderen en niet tijdens het traject. Op deze
manier moesten later nog veel zaken aangepast
worden. Een voorbeeld hiervan zijn de crewcabines.
Aanvankelijk werden aan twee bemanningsleden
in een hut slaapruimte beschikbaar gesteld. Toen
echter uit regelgeving bleek dat jachten boven de
3000 GT afzonderlijke hutten per persoon moesten
hebben, moesten zaken weer aangepast worden.
Dit soort situaties zijn meerdere keren voorgevallen
en maken het ontwerpproces wat minder efficiënt.
Al met al kan er toch gezegd worden dat het
resultaat er is en dat de bezoekers van de Monaco
Yacht Show verrast kunnen worden met een
innovatief, spannend en bijzonder jacht. Eén ding is
zeker, dit schip is uniek in z’n soort en qua omvang
en kan niet onopgemerkt voorbij gaan.
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16 bijlagen
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Layout Chopi Chopi (vergroot weergegeven)

tankdeck

lowerdeck
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maindeck

upperdeck
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owner’s deck

sundeck
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Layout Project CF-8 (vergroot weergegeven)

FRESH WATER TANK

LAUNDRY

GREY
WATER
TANK

FUEL OIL TANK

LUGGAGE

AV-ROOM

CREW
LOUNGE

ENGINE ROOM

tankdeck

STABILIZER

AC-ROOM

VOID TANK

FUEL OIL TANK
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DRYSTORE

POOL DUMP
TANK

BOW
THRUSTER

FREEZER
GENERATOR
ROOM
COLD STORE

STABILIZER

YACHT BODY
FRESH WATER TANK

CREW AREA
OCCUPIED AREA

TENDER GARAGE

CREW
(1P)

CREW
(1P)

VOID TANK

FUEL OIL TANK

lowerdeck
CREW
(1P)

CREW
(1P)

CREW
(1P)

CREW CREW
(1P)
(1P)

CREWS MESS
ROOM

ENGINE ROOM

FUEL OIL TANK

CREW
(1P) CREW
(1P)

STOREHOUSE

GALLEY

1 CREW 1 CREW
OFFICER OFFICER

CREW
(1P)

CREW
(1P)

CREW
(1P)

TECHNICAL ROOM &
SWIMMING POOL

CREW
(1P)

YACHT BODY
TENDER GARAGE

CREW AREA
OCCUPIED AREA
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FLOATER
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maindeck

CREW ENTRY

name

PANTRY

CINEMA
BATHROOM

DINING ROOM

SALOON

SWIMMING
POOL

CHAINBOX

SALOON

FLOATER

YACHT BODY

CREW ENTRY

CREW AREA
OCCUPIED AREA

upperdeck

name

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)
GUEST
ROOM (2P)
CHAINBOX

CAR SHOWROOM
GUEST
ROOM (2P)
GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

GUEST
ROOM (2P)

YACHT BODY
CREW AREA
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MASSAGE
ROOM

PANTRY

BUTLER’S
ROOM

SPA ROOM

GYM

CLEANING TOOLS

SAUNA

CAPTAIN’S
ROOM

name

OWNER’S STATEROOM

PORTAL OWNER’S ROOM

owner’s deck

STEAM
SHOWER

YACHT BODY
CREW AREA
OCCUPIED AREA

name

H

sundeck

YACHT BODY
CREW AREA
OCCUPIED AREA
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GT-berekening

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DI96.720\sl500-1008-GT-berekening
Project nr.:
Project:
datum:
Ref. file:
item:

Structure top
Glass bowl
Hull
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afgedrukt: 1-7-2015

SL500-1008
CF8
30-6-2015
GT-calculation-model7.3dm
L (m) B (m) H (m) aantal

m^3

4000
5500
9720

To be removed:

Total:
K1
GT

19220,0
0,286
5490,7

Uit deze berekening blijkt dat het jacht een inhoud
heeft van 19220 kubieke meter. Het getal K1 kan
berekend worden via een wiskundige formule die
terug te vinden is in het document ‘TONNAGE
MEASUREMENTS OF SHIPS’ van de IMO (International Maritime Organization). Door het volume te
vermenigvuldigen met K1 kan het aantal GT berekend worden. Dit komt bij dit project uit op ongeveer
500 GT.
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