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Voorwoord
Toen ik in september begon met deze opdracht wist ik helemaal
niets van de jachtenwereld. Het bleek een interessante wereld te
zijn waar ik me met regelmaat heb verbaasd over de absurditeit van
alles wat hier gebeurt. Bijvoorbeeld de grote bedragen die
neergelegd worden voor een jacht of de grote luxe aan boord.
Inmiddels heb ik me aardig ingelezen en ben ik geen groentje meer
maar de verbazing zal denk ik nooit verdwijnen.

De bacheloropdracht is het eindproject van de driejarige
bacheloropleiding industrieel ontwerpen aan de Universiteit
Twente. In dit project moet de student zelfstandig, bij voorkeur bij
een extern bedrijf, een ontwerpopdracht of onderzoeksopdracht
uitvoeren in 3 maanden tijd.
Na een jaar een bestuursfunctie te hebben uitgevoerd bij mijn
studentenvereniging was het tijd voor mij om mijn
bacheloropdracht te gaan uitvoeren. Ik ben op zoek gegaan naar
een uitdagende, brede en interessante ontwerpopdracht. buiten de
Universiteit Twente.

Bij DIANA ben ik goed begeleid in alle fases van het ontwerpen. De
kennis aanwezig over de jachtenwereld, de techniek achter een
jacht en de manier waarop hier jachten worden ontworpen heeft
mij geholpen met veel vragen waardoor ik snel het onderwerp heb
eigen gemaakt. Ook mijn gesprekken op de Universiteit Twente met
mijn begeleider hebben mij goed op weg geholpen, gestuurd en
bevestigd dat ik goed bezig was. Daarom wil ik Maaike, Hans‐
Maarten, Jerry, Hans, Bart, Stefan en Muriël bedanken voor alle
hulp.

Tijdens het zoeken naar een opdracht ben ik gaan kijken naar
bedrijven in industrieel ontwerpen in Italië en heb ik via Google
Maps scheepswerven en jachtarchitecten gezocht en vervolgens
aangeschreven. Het leek mij namelijk ontzettend leuk om een
opdracht te doen in Italië en/of iets te doen voor de
jachtenindustrie. Boten en schepen hebben mij altijd al geboeid en
het leek mij interessant om in deze wereld te duiken.

Ik ben enorm blij met het resultaat en hoop dat DIANA mijn werk
kan gebruiken. Mocht er iemand meer willen weten of
geïnteresseerd zijn in het ontwerp van dit superjacht dan ben ik
altijd bereikbaar.

Uiteindelijk ben ik met grote tevredenheid bij DIANA (Dutch Italian
Association of Naval Architects) Yacht Design in Alkmaar terecht
gekomen. Bij DIANA heb ik (bijna) carte blanche gekregen om naar
mijn inzichten een superjacht te ontwerpen. Het resultaat daarvan
heeft u nu in uw hand.
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Summary
and structure together with a smart slim hull saves a lot of fuel and
weight. No energy is wasted in this yacht. The cooling water from
the generators and water heated by the solar panel is used to cool
the yacht with what is called absorption cooling, an energy saving
air‐conditioning. This, in combination with good insulation, energy
saving LED lightning and a smart energy management system
ensures low carbon dioxide emissions and maximum profit from
solar radiation captured by the pv‐cells. Energy coming from the
solar panels and the generators which is not used to propel the
yacht is directly stored in the battery package. The generators can
always run on optimal performance.
The energy management system is connected to touch screens
installed in every suite and in the major accommodations like the
dining. Guests and owner can monitor the energy consumption and
energy generation in real time. Via the touch screens they have
direct influence on energy saving for example by turning off the
lightning by operating the touch screen. This system creates
awareness and responsibility for sustainable behavior on board.

The goal of this bachelor assignment is to develop and design a
super yacht for Diana Yacht Design, a naval architecture studio in
Alkmaar. Based on market‐ and trend analysis, design studies and
interviews a new green concept yacht was designed.
The result is a very elegant and spacious yacht comprising all kinds
of smart solutions and technical features. Inside you will be
surprised by all the natural light. Beautiful large red stairs mark the
centre of the yacht and lead you to the upper deck where you can
enjoy the natural breeze coming from the ocean. Equally
remarkable is the owner’s suite with a 180° panorama view over the
ocean with a private deck and Jacuzzi.
Special features on this yacht are the dining and the swimming
platforms. Both walls of the dining are able to flip aside which
results in a large outside dining area. If the guests prefer to have
dinner inside it is easy to flip the walls back into place. The
swimming platforms are able to expand to 160% which results in a
comfortable large area to enjoy the sun and the ocean.

This yacht has all the facilities you may expect from a luxury modern
super yacht: multiple large sundecks, a beach club including pool,
foldable swimming platforms, and a large luxury owner’s suite with
private sundeck, Jacuzzi, and 180° view over sea. This, in
combination with green hybrid technology makes it one of the most
sustainable and comfortable yachts in its class.

If you look at this yacht, the first thing you will notice is the elegant
exterior with the rather large solar panel consisting of the latest and
most efficient photovoltaic cells. The 312 square meter large solar
deck provides the yacht with green power. This electricity is stored
in a 1.9MWh Lithium Ion battery package which provides the yacht
with power if the sun doesn’t shine.
Everything is done to make this yacht as efficient as possible without
compromising to the luxury on board. A lightweight aluminum hull
2
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1. Inleiding
modern jacht, echter er hoeft niet gekeken te worden naar de
verkoopbaarheid van het ontwerp.

Sinds de economische crisis, worden er vanaf 2008 veel minder
superjachten gekocht en zijn er minder orders geplaatst voor het
ontwerpen van nieuwe superjachten. De doelgroep heeft minder
geld te besteden om een nieuw jacht te kopen, stellen de koop uit
of kopen in plaats van een nieuw een gebruikt jacht. Het risico is ook
groter geworden om de investering van een jacht terug te verdienen
vergeleken met een aantal jaren terug.

Het uiteindelijke resultaat zal een 3D model zijn van het ontwerp
welke mogelijk gepubliceerd kan worden in enkele magazines
gespecialiseerd in jachten en dus representatief voor het bedrijf
moet zijn.”

Doelstellingen

Als gevolg daarvan is de orderportefeuille voor het ontwerpen en
bouwen van nieuwe jachten in de branche is minder vol dan drie
jaar geleden. De concurrentie tussen de verschillende bureaus is
feller geworden waardoor het moeilijker is om orders te krijgen. Dit
geldt ook voor Diana Yacht Design. Diana Yacht Design is een
ontwerp‐ en tekenbureau voor jachten.

Naar aanleiding van de opdrachtomschrijving zijn de volgende
doelstellingen geformuleerd:




Om nieuwe orders te verkrijgen dien je als bedrijf, naast een goede
naam te hebben, op te vallen bij potentiële klanten. Het ontwerpen
en presenteren van een conceptueel en innovatief superjacht is een
manier om bij te dragen aan de naamsbekendheid en imago van
Diana Yacht Design. Met een conceptontwerp van een jacht laat je
zien wat er mogelijk is bij het bedrijf.




Ontwerpen van een nieuw innovatief exterieur van een
superjacht met plaats voor 12 gasten, eigenaar en
bemanning.
Het ontwerp moet passen bij een zekere doelgroep en
passen bij de visie van het bedrijf.
Het ontwerp moet daadwerkelijk te bouwen zijn.
Het uiteindelijke resultaat zal mogelijk worden gepubliceerd
wat positieve aandacht voor het bedrijf moet opleveren.

Opbouw verslag
De verslaglegging van deze bacheloropdracht is vastgelegd in dit
procesverslag en in de bijlagen.

Opdrachtomschrijving
De opdrachtomschrijving voor deze opdracht luid dan ook als volgt:

In het eerste hoofdstuk zal het uiteindelijke ontwerp worden
gepresenteerd en de daaropvolgende hoofdstukken beschrijven hoe
het ontwerp tot stand is gekomen. Dit zal bestaan uit de
onderzoeken die gedaan zijn naar de marktomstandigheden, het

“Ontwerp een innovatief exterieur van een nieuw motorjacht op
basis van 12 gasten. Het ontwerp moet technisch mogelijk zijn te
bouwen en voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een
4

bedrijf Diana Yacht Design, trends, kansen, doelgroep en de
uitstraling van jachten. Met deze onderzoeken en analyses zijn drie
scenario’s opgesteld: Green Technology, Smart Solutions en Asian
Dreams. In het derde hoofdstuk ‘Ontwerpproces’ wordt beschreven
welke ontwerpkeuzes zijn gemaakt. De detaillering van het ontwerp
staat in het hoofdstuk ‘Ontwerpdetails’. Hier wordt beschreven wat
de functionaliteit van het jacht is en wordt het duurzame aspect van
het jacht toegelicht. In het daarop volgende vijfde hoofdstuk staan
sfeercollages van verschillende ruimtes in het jacht.
Het procesverslag zal afsluiten met de conclusies en aanbevelingen.

5

2. Focuspunten
voorzieningen moeten aanwezig zijn welke verwacht wordt door
eigenaar en gasten. Het jacht moet voldoen aan de internationale
regelgeving voor veiligheid.

Vanuit de opdrachtomschrijving, doelstellingen en het
vooronderzoek is er een programma van eisen gemaakt welke in de
bijlage 1 is opgenomen. Vanuit dit programma van eisen zijn er een
aantal statements opgesteld die per onderwerp in enkele zinnen
vertellen waar het jacht aan moet voldoen. Dit worden de
focuspunten genoemd.
Vanuit Diana Yacht Design
Het jacht moet een sprekend exterieur, innovatieve techniek en een
duidelijke visie combineren en door middel van publicaties
belangstelling en interesse verkrijgen van de jachtenwereld. Deze
publicaties moeten een positieve indruk achter laten van het bedrijf.
Vanuit de eigenaar
Het jacht moet duurzaamheid met luxe combineren om de eigenaar
en zijn gasten op een verantwoorde manier volledig te kunnen
voorzien in hun behoeftes. Het moet een jacht zijn waar veel
natuurlijk licht aanwezig en welke dicht bij de natuur staat.
Vanuit het duurzaamheids aspect
Het jacht moet in zijn klasse (12 gasten, +60 meter) het meest
duurzame jacht worden door middel van het verminderen van
overlast, het gebruik van hernieuwbare energie en materialen, het
besparen van energie en door het creëren van bewustwording bij
zijn gebruikers.
Vanuit algemeen oogpunt
Het jacht zal plaats moeten bieden aan de eigenaar met partner en
minimaal 12 gasten met bijbehorende bemanning. Alle
6

3. Resultaat
Het uiteindelijke ontwerp van het jacht wordt hier kort beschreven.
Hoe tot dit jacht tot stand is gekomen staat in de volgende
hoofdstukken en verdere ontwerpdetails worden verderop in dit
verslag beschreven.

afbeelding 1, uiteindelijke ontwerp

Het jacht biedt luxe en ontspanning aan de gasten en eigenaar. Een
deel van het schip is aanpasbaar voor meer comfort en ruimte. Bij
het ontwerpen van dit jacht is duurzaamheid op verschillende
vlakken meegenomen.

Het jacht heeft een lengte van 63 meter en er kunnen 12 gasten,
twee eigenaren met bijbehorende bemanning op verblijven. Het
jacht telt drie verdiepingen en waar een vierde verdieping zou
kunnen worden geplaatst zit een groot zonnepaneel wat voor een
deel van de energie zorgt aan boord. Het jacht telt twee
zwembaden, één in de voorpunt en een grotere achterin het jacht.

7

Afbeelding 2, beachclub

Afbeelding 3, voorpunt

Achterop het schip bevindt zich een beachclub (zie afbeelding 2)
waar gezond en gezwemt kan worden, in het zwembad of in de zee.
Er zijn uitklapbare panelen aan de zijkant van het schip die het
zwemplatform vergroten. Een verdieping hoger bij de eetkamer
kunnen de zijkanten van het schip ook worden weggeklapt. Dit om
de ruimte te vergroten en flexibiliteit te creëren. Meer hierover
verderop in dit verslag

In de voorpunt (zie afbeelding 3) liggen net zoals boven op het schip
zonnepanelen. Duurzaamheid is belangrijk en naast zonnepanelen
zijn er energiebesparende technieken gebruikt om ervoor te zorgen
dat het schip duurzamer is dan vergelijkbare schepen. Meer over de
duurzame technieken verderop in dit verslag.

8

4. Onderzoek en analyse
meter lang maar ontwerpt meestal in het gebied van 24 tot 60
meter lang.

Om een goed beeld te krijgen van de jachtenwereld is er op
verschillende gebieden vooronderzoek gedaan. Er is onderzoek
gedaan naar het bedrijf, de jachtenmarkt, de doelgroep, de
concurrentiepositie en trends en kansen op het gebied van jachten.

Op basis van interviews met de eigenaren van Diana Yacht Design is
het bedrijf geanalyseerd en is geschetst hoe zij in de markt staan. Er
is onder andere een SWOT analyse gemaakt welke volledig in bijlage
3 staat.

4.1 Diana Yacht Design BV
Diana Yacht Design is opgericht in 1974 door drie Nederlandse
ingenieurs en heeft sindsdien tientallen superjachten ontworpen en
heeft in de loop der jaren veel ervaring in de jachtenindustrie
opgedaan. Het is een van de eerste ontwerpbureaus in Nederland
die zich ging bezighouden met het ontwerpen van superjachten.

SWOT Analyse

afbeelding 4, traditioneel ontwerp

Diana is een betrouwbaar en degelijk bedrijf in een markt welke de
afgelopen 40 jaar veel veranderd is. De vraag van de klant is
bepalend voor het soort jacht dat er wordt ontworpen en hoe deze
eruit komt te zien. Diana heeft jachten ontworpen van 24 tot 90

Strengths

Weaknesses

Betrokkenheid bij klanten
Onafhankelijkheid
Volledigheid
Ervaring en kennis
Naam
Flexibiliteit

Zeer conjunctuurgevoelige markt
Klantafhankelijkheid
Onduidelijk profiel bedrijf
Zichtbaarheid in de markt
Innovatie
Investeringen
Organisatie bedrijf

Opportunities

Threats

Innovatie
Marktverbreding
Marketing en reclame
Samenwerking
Nieuwe markten

Economische crisis
Druk van werven
Prijsdruk
Werkdruk
Concurrentie
Prijs ten koste van kwaliteit

Op dit moment heeft Diana veel last van de economische crisis. Dit
laat zich zien doordat na een drukke periode voor 2007 er nu geen
9

jachten meer verkocht worden en er minder werk is. Door een
onduidelijk profiel, ontbreken van een visie, de onduidelijke interne
organisatie en beperkte zichtbaarheid in de jachtenwereld is het
moeilijk om uit deze crisissituatie te komen. Diana heeft moeite
sterke punten van het bedrijf zoals betrokkenheid,
onafhankelijkheid, kwaliteit, ervaring en kennis over te brengen op
potentiële klanten en bedrijven die werk kunnen aanbieden.

Jachtenmatrix
Er is een matrix gemaakt waar verschillende soorten jachten in zijn
opgenomen. Op afbeelding 6 en 7 staat op de x‐as staat de lengte
van het jacht en op de y‐as of het een behoudend of experimenteel
ontwerp is. Deze matrix is gemaakt omonderzoek te doen naar de
verschillende soorten jachten in de markt en om de positie van
Diana Yacht Design in de markt te bepalen.

Samenwerking met scheepswerven en andere partijen, innovatie,
marktverbreding en promotie kan ervoor zorgen dat Diana weer
klanten binnen haalt en kan doen waar hun expertise ligt; namelijk
het ontwerpen van uittekenen van een jacht. De crisis, prijsdruk en
concurrentie zijn de belangrijkste bedreigingen voor Diana.

Op de volgende bladzijdes staat twee keer deze matrix. Eerst zonder
de jachten en positie van Diana erin en daarna met de positie en de
jachten van Diana erin.
In afbeelding 6 is te zien dat er veel variatie bestaat tussen jachten
van 24 tot ongeveer 70 meter en dat het daarna afneemt. Dit komt
omdat er minder jachten gebouwd worden die een lengte hebben
richting de 100 meter.
Op afbeelding 7 is de positie van Diana te zien, deze is groen
gekleurd. De positie van Diana is samen met de eigenaren van Diana
bepaald. De jachten van Diana van de afgelopen vijf jaar hebben een
rode rand gekregen. Duidelijk te zien is dat Diana jachten ontwerpt
van 24 tot ongeveer 60 meter lang en dat deze een traditioneel en
behoudend ontwerp hebben. Alle eigenaren denken ongeveer in het
zelfde gebied te zitten qua ontwerpen. De drie nieuwste jachten zijn
zwart omdat deze nog niet gepresenteerd waren bij het maken van
deze matrix.

Afbeelding 5, Diana jacht “Mystic”

Een vergrote jachtenmatrix staat in bijlage 2.

10

Afbeelding 6, kleine weergave van de jachtenmatrix
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Afbeelding 7, jachtenmatrix met positie Diana
12

Toekomst
Door middel van een jachtenmatrix is (zie bijlage 2 en figuur 6 en 7)
vastgesteld waar Diana zich op dit moment in de jachtenwereld
bevindt en waar zij in de toekomst heen willen.

van de klant maar over het algemeen zullen het moderne jachten
met een klassiek en tijdloos ontwerp blijven.

Diana ontwerpt over het algemeen klassieke/behoudende jachten
van 30 tot 50 meter. De laatste jaren zijn ook een aantal jachten
ontworpen rond de 30 meter maar Diana ontwerpt liever jachten
groter dan 45 meter. In het verleden is wel eens een jacht van 90
meter ontworpen.

Afbeelding 9, Three Times a Lady: Diana 190

Concurrentie
Diana Yacht Design kan op verschillende manieren met concurrentie
te maken hebben. De voornaamste concurrenten zijn andere
ontwerpbureaus die hetzelfde werk leveren aan klanten of werven.
Dit zijn bureaus over de hele wereld maar voornamelijk uit
Nederland, Italië en de Verenigde Staten.

Afbeelding 8, Three times a lady: Diana 150

Verwacht wordt dat in de toekomst grotere jachten worden
ontworpen met een wat moderner uiterlijk. In het schema zouden
deze jachten net iets boven de x‐as liggen. Dit komt terug in de serie
van drie jachten welke Diana heeft ontworpen en inmiddels zijn
gepresenteerd. Deze serie, Three times a lady (zie afbeelding 8 en
9), bestaat uit drie jachten van 45, 57 en 68 meter met een
moderner uiterlijk. De ontwerpen hangen sterk af van de wensen

De behoefte om te kunnen varen op een superjacht kan leiden tot
het huren van een jacht of de aanschaf van een jacht. Wanneer men
kiest om een jacht aan te schaffen kan men een al bestaand jacht
aanschaffen of een nieuwe laten ontwerpen. Indirecte concurrentie
komt dus uit de tweedehands markt en de chartermarkt. Zie figuur
13

10 voor een schematische weergave van directe en indirecte
concurrentie.
Het voordeel van een tweedehands jacht is dat dit jacht veel sneller
tot de beschikking kan komen voor de eigenaar omdat deze niet
ontworpen en gebouwd hoeft te worden. Het ontwerpen en
bouwen van een jacht kan tussen de één en drie jaar duren. Het
aanpassen van een tweedehands jacht kost aanzienlijk minder tijd.
In de jaren voor 2008 waren tweedehands jachten vaak duurder dan
nieuwe jachten, dit kwam omdat de vraag naar jachten zo groot
was. Het voordeel van het aanschaffen van een nieuw jacht is dat
het ontwerp kan worden aangepast aan de eisen van de
toekomstige eigenaar. Ook kan de eigenaar de vorderingen van het
ontwerpen en de bouw van het jacht van dichtbij meemaken.
Chartermarkt
Alle superjachten die nu gebouwd worden zijn zo ontworpen dat ze
aan de regelgeving voldoen om eventueel verhuurt te worden. Deze
aanpassing verhoogt de waarde van het jacht en wanneer het jacht
niet door de eigenaar gebruikt wordt kan deze door verhuur geld
opleveren. Eigenaren kiezen over het algemeen ervoor hun jacht
enkele weken in het jaar te verhuren als compensatie voor de
operationele kosten van het jacht.

Figuur 10, schematisch model van directe en indirecte concurrentie

14

4.2 Markt
De markt voor superjachten (zowel motorjachten als zeiljachten) is
nog erg jong. Pas sinds begin 20e eeuw worden er grote boten
ontworpen en gebouwd voor het privébezit van iemand.

Verkoop superjachten
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Volgens Mark Clark (2005), woordvoerder van het Maritme and
Coastguard Agency uit Groot‐Brittannië is de markt voor
superjachten enorm gegroeid de afgelopen 15 tot 20 jaar. Nu varen
er wereldwijd meer dan 6000 jachten rond groter dan 24 meter. Hij
gelooft dat er nog genoeg groei in de markt zit. Volgens Clark bezit
slechts 5% van de mensen die zich een jacht langer dan 24 meter
kunnen veroorloven ook daadwerkelijk een jacht.
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De markt voor superjachten is volwassen geworden en erg
geïnternationaliseerd. Bureaus en werven in Nederland hebben
concurrentie van andere ontwerpbureaus en werven van over de
hele wereld. Enkele landen zijn echter heel groot als het om het
ontwerpen en bouwen van superjachten gaat. Italië is de grootste
producent van de kleinere superjachten gevolgd op grote afstand
door de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Nederland, Duitsland en
Nieuw‐Zeeland (T. Nastasi, 2007)
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Afbeelding 11, verkoop superjachten

In Nederland, waar de jachtenbouw een relatief grote bedrijfstak is,
is de markt ook ingestort. De verkopen hebben de algemene trend
gevolgd welke te zien is in figuur 11. Vooral het jaar 2009 is een
moeilijk jaar geweest.

Crisis
De economische en financiële crisis is voor de jachtenwereld gestart
in het derde kwartaal van 2008. Dit heeft een periode ingeluid wat
ervoor gezorgd heeft dat enkele ontwerpbureaus en werven failliet
zijn gegaan omdat de verkoop van nieuwe en tweedehands jachten
is ingestort (L. Peek, 2010).

Kopers van superjachten hoeven niet meer lang te wachten op een
nieuw te bouwen jacht en kunnen ook op andere manier de luxe van
een jacht ervaren door bijvoorbeeld er één te huren.
Nieuwe jachten moeten en kunnen een meerwaarde zijn ten
opzichte van bestaande jachten om de koper over te halen tot de

15

2009

Snelheid
De snelheid van jachten heeft te maken met de vorm van de boeg.
Over het algemeen zijn ‘expedition’ jachten niet snel en ‘sport’
jachten wel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen displacement‐,
semi displacement‐ en planerende jachten.

aanschaf van een nieuwe en niet een tweedehand jacht te kopen of
er een te huren.
Kopers
De totale markt kan worden opgedeeld in regio’s om goed te zien
waar de kopers van superjachten vandaan komen. Deze zitten
vooral in Europa en daarna de Verenigde Staten. In het Midden‐
Oosten, Azië, Oceanië en Zuid Amerika worden een stuk minder
jachten verkocht. Verwacht wordt dat Azië in de toekomst een grote
groeimarkt wordt.

Displacement jachten zijn jachten welke niet snel kunnen en als het
ware door het water moet ploegen om vooruit te komen. Semi‐
displacement jachten hebben meer vermogen, zijn lichter door het
gebruik van aluminium en composiet en gaan daardoor een stuk
sneller. Als ze op topsnelheid varen komen ze deels uit het water.
Wanneer een jacht gaat planeren betekend dit dat deze over de
golven glijdt in plaats van zich erdoorheen dwingt. Planerende
jachten hebben erg veel vermogen en een ander soort romp nodig
om dit mogelijk te maken.

Marktverdeling naar regio
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Afbeelding 12, marktverdeling naar regio in 2008 en 2009
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4.3 Historisch overzicht
De ramen van het jacht van net voor 1940 lijken nog sterk op die
van na 1925. Deze ramen zijn klein en vierkant. Na 1955 zie je dat er
steeds meer ramen in jachten komen en veel naast elkaar. Deze
trend leidt uiteindelijk tot stroken van ramen, goed te zien in de
jachten na 1990. Deze stroken met ramen zorgen ervoor dat het
jacht er sneller en sportiever uit ziet.

Sinds de jachtenindustrie bestaat is de vorm en het uiterlijk van
jachten veranderd. Dit heeft verschillende oorzaken. Een van de
belangrijkste oorzaken is dat tegenwoordig met de nieuwste
productietechnieken andere vormen mogelijk zijn te fabriceren dan
voorheen. Tegelijkertijd is het materiaalgebruik veranderd. Een
schip werd eerst van hout werd gemaakt daarna van staal is nu is
aluminium en composiet een steeds meer gebruikt materiaal. Elk
materiaal heeft andere eigenschappen en productiemethoden
welke ervoor zorgen dat een jacht er anders uit komt te zien.

Jachten hebben bijna altijd een witte kleur. In dit overzicht zijn alle
jachten wit (boeg en opbouw) behalve het allerlaatste jacht uit
2010. De opbouw van de oude klassieke jachten is vaak ook niet wit
maar houtkleurig. De laatste jaren durven ontwerpers wat meer te
experimenteren met kleur. Wit wordt nu ook nog steeds veel
gebruikt, het is een veilige kleur en doordat een jacht wit is wordt
deze ook minder snel warm in de zon.

Onderzoek naar snelheid, weerstand en stabiliteit heeft voor nieuwe
inzichten gezorgd over de vorm van de romp waardoor jachten er
steeds iets ander zijn gaan uitzien. Jachten zijn ook onderhevig aan
trends en mode. Dit zal later in dit verslag aan bod komen.
Experimenten met de vorm en uiterlijk van een jacht en de continue
ontwikkeling van de bovengenoemde factoren zorgen ervoor dat
jachten zijn veranderd en altijd zullen blijven veranderen.

Verschil in vormelementen van jachten wordt beschreven in het
volgende hoofdstuk.

Hiernaast en onder is een klein overzicht weergegeven, met
betrekking tot de ontwikkeling van de uitstraling en voorkomen van
jachten vanaf 1865 tot heden.
Er zijn meerdere opvallendheden te constateren (zie afbeeldingen
13). Met het veranderen van schepen van hout (vanaf 1865) naar
staal (vanaf 1940) hebben jachten de vorm gekregen die we nu nog
steeds vaak zien. Meerdere verdiepingen, een spitse punt, vaak
helemaal wit en een breed achterdek met zwemplatform. Als je naar
de vorm kijkt lijkt deze boot uit 1940 dus erg op de boot uit 1985.
17
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Afbeeldingen 13, Historisch overzicht
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4.4 Vormelementen jachten
Spiegel (achterkant)
De achterkant van het schip wordt ook wel de spiegel genoemd.
Wanneer een jacht verlengt wordt gebeurd dit door de spiegel te
verlengen. De foto’s staan gerangschikt van een traditionele ronde
spiegel tot een spiegel voor een modern snel jacht.
Punt
De traditionele punt wordt het meeste gebruikt bij superjachten. De
rechte voorkant wordt gebruikt om een jacht een ‘retro’ uiterlijk te
geven. De punt die in het water steekt is het meest futuristisch en
wordt gebruikt bij experimentele ontwerpen.
Voordek
Het voordek kan verschillend worden vormgegeven. De
verdiepingslagen kunnen op elkaar worden gestapeld of de
overgang kan vloeiend lopen.
Achterdek
Het achterdek bestaat uit een aantal ‘lagen’ die qua vorm, lengte en
openheid kunnen verschillen
Glaswerk
Over het algemeen is het glaswerk of allemaal verschillende ruiten
naast elkaar of een grote doorlopende ruit wel dan niet met
tussenlijsten.
Zwemplatform
Zijkant uitklapbaar, achterkant via trap, achterkant uitklapbaar,
idem

Afbeelding 14, vormelementen
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4.5 Trends en kansen

Trends
Er zijn verschillende kleine en grote trends te ontdekken als het om
jachtontwerp gaat. Hieronder worden enkele trends besproken.

Duurzaamheid
De Britse ontwerper Alastair Callender heeft in het voorjaar van
2010 de Condé Nast Innovation & Design Award gewonnen voor zijn
58m lange superjacht concept Soliloguy. Het jacht heeft geen CO2
uitstoot door het gebruik van wind‐ en zonne‐energie. Voor het
voortstuwen van het jacht worden hybride technieken gebruikt.
Volgens Callender worden steeds meer jachten milieuvriendelijker,
aangemoedigd door de klanten die willen laten zien dat ze
duurzaam bezig zijn. Een jacht is per definitie een niet duurzaam
product daarom gaat het bij duurzame jachten vaak over het meer
duurzaam maken dan het jacht was. Vaak door hybride technieken
te gebruiken (zie afbeelding 16). (B. Roberts, 2010)

Maximale lengte van superjachten
Door groeiende welvaart zijn eigenaren van jachten steeds grotere
jachten willen bezitten. Dit gaat met steeds kleinere stappen omdat
er een grens zit aan de maximale lengte van een jacht. Dit ligt niet
aan de technologische middelen maar omdat een groot jacht niet bij
elke jachthaven kan aanmeren. Hoe groter het jacht hoe moeilijker
aanmeren wordt. Figuur 15 geeft aan hoe de jachten in de loop van
de jaren steeds groter zijn geworden.
Maximale lengte superjachten
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Afbeelding 16, hybride jacht
Het “verduurzamen” van jachten zie je nu langzaam op gang komen,
meestal wordt wind en zonne‐energie gebruikt om het jacht mede

Afbeelding 15 maximale lengte superjachten ten opzichte van de tijd
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aan te drijven. Ook bestaat er een conceptjacht waar een grote
vlieger ervoor zorgt dat het jacht (mede) wordt aangedreven (zie
afbeelding 17).

afbeelding 18, origami jacht

Een ander voorbeeld is een jacht met een uitklapbaar zwembad (zie
afbeelding 19). Zo is het water waarin je zwemt verwarmd, schoon
en is er geen kans dat je wordt aangevallen door haaien terwijl je
toch het gevoel hebt in de oceaan te zwemmen.

afbeelding 17, jacht met vlieger

Opvouwbaar/inklapbaar
Een jacht dat er anders uitziet wanneer er mee gevaren wordt dan
wanneer deze stil ligt en gebruikt wordt om te ontspannen. Dat is
het globale idee van een opvouwbaar of aanpasbaar jacht. Italiaanse
ontwerper Fabio Federici heeft zich laten inspireren door de Japanse
kunst van origami voor het ontwerpen van een opvouwbaar jacht (S.
Palk, 2010). (Zie afbeelding 18) Het voordeel is dat er ruimte
gecreëerd wordt en deze beter benut wordt.

Afbeelding 19, uitschuifbaar zwembad.

Het idee van een jacht wat aanpasbaar is, is dat ruimtes op
verschillende manieren worden gebruikt of worden uitgebreid. Deze
trend zal ertoe leiden dat jachten optimaal gebruik maken van de
beschikbare kleine ruimte aan boord en dat het jacht aanpasbaar is
voor verschillende situaties.
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Kansen
Het Chinese teken voor crisis is hetzelfde als het teken voor kans.
Een economische crisis dwingt bedrijven goed naar zichzelf en de
branche te kijken om vervolgens sterker uit de crisis te komen

verkoopcijfers van jachten naar regio. In Europa worden 10 keer
zoveel meer superjachten afgenomen in 2008 en 2009 dan in Azië.
In 2009 werd in China 27.5% van alle luxe goederen gekocht van de
hele wereld. Uiteindelijk zal China de grootste consument van luxe
goederen worden. Azië is een grote opkomende en potentiële markt
waar de rijken ook graag een superjacht willen kopen. Het is
belangrijk dat je als Europees bedrijf profiteert van deze opkomende
markt. (T. Balazovic, 2010)

Innovatie
In tijden van economische voorspoed is er vaak geen noodzaak om
te innoveren. Dit kost geld en tijd en wanneer de orderportefeuille
vol zit gebeurt dit vaak niet. Innovatie is een goede manier om
voorsprong te krijgen op directe concurrenten en in tijden van crisis
is dit zeer belangrijk. Innovatie op het gebied van duurzaamheid en
energiezuinigheid is iets wat gedaan wordt als conceptproject maar
nog niet veel geïmplementeerd wordt in nieuwe jachten. Verder
onderzoek naar duurzame jachten kan leiden tot
concurrentievoordelen.

In bijlage 4 staat een collage over trends en kansen.

Opkomende markten
Kijkend naar bijlage 2 (jachtenmatrix) vallen de meeste jachten rond
de middenlijn wat uiterlijk betref en met een lengte van 24 tot 65
meter. Voor schepen langer dan 65 meter wordt de markt kleiner
omdat deze een stuk duurder zijn. De markt voor langere jachten
wordt wel langzaam groter omdat toekomstige eigenaren langere
jachten willen kopen. De verwachting is dat de markt voor schepen
van 65 tot 80 meter snel groeit zowel de traditionele als moderne
jachten.
Volgens Merrill Lynch telt de regio Azië nu al meer miljonairs dan in
Europa en over 3 jaar ook meer dan in de Verenigde Staten. Dit in
combinatie met dat dit jaar de meeste nieuwe miljardairs uit Azië
komen en niet uit de Verenigde Staten is een goede indicatie dat er
veel geld in Azië verdiend wordt. Deze cijfers komen niet terug in de
23

4.6 Doelgroepanalyse
heeft opgeleverd. Dure hobby’s zoals het verzamelen van auto’s,
golfen en lidmaatschappen van exclusieve dure clubs horen bij dit

Met behulp van gesprekken en interviews met eigenaren en
werknemers van Diana is er een analyse gemaakt over de
doelgroep. Op basis van deze analyse en de andere onderzoeken zijn
er drie doelgroepscenario’s gemaakt.

leven. Het hebben van altijd veel personeel om je heen om te koken,
op je kinderen te passen, je ergens naartoe te rijden of vliegen en
schoon te maken is geen uitzondering. Een jacht past bij deze
lifestyle omdat je tijdens een vakantie je eigen hotel overal mee
naartoe kan nemen. Het biedt privacy, comfort, luxe en het is een
statussymbool.

Superjachten worden gekocht door de allerrijkste mensen, vaak
mannen, op aarde. Iedereen heeft andere beweegredenen om tot
de aanschaf van een jacht over te gaan. De quote’s in dit hoofdstuk
illustreren goed hoe sommige eigenaren kunnen denken over hun
jacht (C. Johnson, 2009).

“A boat like this is all about showing off” she says. “Generally
anything you want is possible”

Voordat een 60 meter jacht wordt gekocht hebben eigenaren vaak
al een kleiner jacht in hun bezit, men bouwt de koop van jachten op
van klein naar groot net als men dat vaak met auto’s doet. Dit komt
omdat men later meer geld heeft om een groter jacht te kopen. Een
jacht van 60 meter heeft meer comfort en ruimte dan een 45 meter
en er kunnen meer mensen op verblijven. Dit is de grootste reden
om tot de aanschaf van een 60 meter jacht over te gaan.
Een 60 meter wordt aangeschaft wanneer er meer in gevaren wordt
en wanneer de eigenaar wat meer tijd over heeft om het jacht
daadwerkelijk te gebruiken dan dat er met een 45 meter gevaren
zou worden.

“That’s the thing about yachts – their aura of flash cash can make
anyone look good”
Met een jacht kan je zoveel meer doen dan alleen varen. Er zijn
eigenaren welke deze veel verhuren en daarmee geld verdienen,
andere vieren feesten, nodigen vrienden, familie en zakenrelaties
uit of maken een grote wereldreis.
“While you may be able to get the same at a seven‐star hotel, what
it can’t offer is a changing scenery, and that is one of the big
advantages of a yacht holiday.”

De aanschaf van een superjacht hoort bij een bepaalde lifestyle. Het
bestaat uit hard werken of in het verleden hard hebben gewerkt,
veel luxe, comfort en rijkdom. Bij deze lifestyle hoort het bezit van
meerdere huizen en appartementen omdat dit meer gemak
meebrengt tijdens het werk en reizen. Het geld wordt verdiend met
eigen zeer succesvolle ondernemingen wat een hoge sociale status

Ook kan het laten (ver)bouwen van een jacht een hobby zijn.
Bepaalde klanten zijn veel betrokken bij het ontwerp‐ en
bouwproces willen veel invloed hebben op de bouw. Er zijn oude
commerciële boten die worden omgebouwd tot jacht of oude
jachten die een totale makeover krijgen. Dit soort klanten vind het
leuk om te klussen aan het jacht en daar continu mee bezig te zijn.
24

Afbeeldign 20, doelgroepcollage
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5. Scenario’s
Om de focus van het project te bepalen zijn er met behulp een
interview met Merijn de Waard van www.SuperYachtTimes.com (zie
bijlage 5), onderzoek naar trends en kansen (zie hoofdstuk 4.5),
doelgroep en marktonderzoek drie scenario’s samengesteld. Elk van
deze drie scenario’s bevatten verschillende elementen die uit deze
onderzoeken en interviews terugkomen. De drie verschillende
scenario’s staan op de volgende pagina’s.
Een uitgebreide beschrijving per scenario staat in bijlage 6. De
scenario’s zijn gepresenteerd aan het bedrijf en in elk scenario
komen verschillende doelgroepen en ontwerpstijlen naar voren.
Op basis van deze scenario’s is verder gegaan met het ontwerpen
van het jacht. Er is rekening gehouden met de stijl, vormgeving en
doelgroep.
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Scenario keuze
Er is met onderling overleg uiteindelijk gekozen voor het scenario
Green Luxury.
Dit scenario past het beste bij het bedrijf volgens Diana. Duurzaam
en groen ontwerpen ook in de jachtenwereld in opkomst is en de
hoofdpersoon in het scenario het beste past bij het bedrijf. Deze is
traditioneel, betrouwbaar en wat ouder dan de hoofdpersoon in het
scenario Smart Solutions. Het scenario Chinese dream is erg
interessant omdat China een opkomende markt is maar Diana
verwacht dat de Chinese markt nu nog niet interessant is voor het
bedrijf.
Het ontworpen jacht is gebaseerd op dit scenario.
Afmetingen jacht
Een jacht waar 12 gasten, een eigenaar en bemanning op moet
kunnen is vaak rond de 60 meter. Voor deze maat is gekozen omdat
een 60 meter jacht een gangbare maat is in het hogere segment
jachten en een 60 meter jacht ten opzichte van een 45 meter jacht
meer ontwerpvrijheden kent. De breedte zal tussen de 9 en 15
meter in liggen en met een verdiepinghoogte van 265cm zal de
hoogte met 4 verdiepingen minimaal 10.6 meter zijn.

Afbeelding 21, afmetingen jacht
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6. Ontwerpproces
Er wordt een jacht ontworpen wat qua vormgeving modern en
experimenteel mag zijn maar met de voorwaarde dat het wel op een
jacht moet lijken. Potentiële klanten van Diana moeten bij het zien
van het jacht gemakkelijk kunnen aannemen dat deze kan varen,
stabiel en te produceren is. Dit betekent dat de verhoudingen van
het jacht niet afwijkend moeten zijn van huidige jachten en de
functionaliteit min of meer het zelfde moet zijn.
Ontwerpvrijheden liggen in de uitstraling van het jacht, indeling en
vorm binnen de gestelde grenzen.

Bij het ontwerpen van het jacht is er intensief contact geweest met
de opdrachtgever om verwachtingen op elkaar af te stemmen en
informatie uit te wisselen. Tijdens enkele van deze
contactmomenten zijn er samen ontwerpkeuzes gemaakt en
richting uitgezet waar de opdracht en het ontwerp heen ging. Twee
belangrijke beslismomenten waren allereerst de bepaling van de
positie van het jacht en de keus van het scenario wat in het vorige
hoofdstuk is beschreven.

6.1 Positie te ontwerpen jacht

Wanneer naar de oplossingen wordt gekeken (y‐as)ligt daar veel
vrijheid. Er mag over (extra) functionaliteit worden nagedacht,
techniek en oplossingen om het de gebruikers zo goed mogelijk te
laten hebben op het jacht.

Diana is een bedrijf wat technisch moderne maar qua vormgeving
traditionele jachten ontwerpt. Om op te vallen in de markt is
gevraagd om een nieuw opvallend jacht te ontwerpen wat past bij
Diana maar tegelijk wat Diana nog niet ontworpen heeft. Om voor
beide partijen duidelijk vast te stellen naar wat voor soort jacht
gezocht wordt zowel qua vormgeving als functionaliteit is er een
positiematrix (zie afbeelding 22) gemaakt waar de positie van Diana
op dit moment is vastgesteld en daarnaast ook de positie van wat
het nieuw te ontwerpen jacht moet innemen. Diana bevindt zich nu
rechtsonder de x‐as.
Het ontworpen jacht is in te delen in twee verschillende vlakken. De
vorm van het jacht en op de innovatieve oplossingen zoals te zien in
figuur 22. Diana wil een jacht dat herkenbaar is voor de doelgroep,
daarmee wordt bedoeld dat het te herkennen is zijde een
superjacht. Daarnaast wil Diana een innovatief jacht met slimme
oplossingen om het gemak en comfort van de gebruiker te
vergroten.
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Afbeelding 22, positiematrix
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6.2 Tekeningen en schetsen

afbeelding 23, schetsen

Tijdens het ontwerpproces is gebruik gemaakt van schetsen op
papier en op de computer om tot het uiteindelijke ontwerp te
komen. Er is onder ander gebruik gemaakt van een onderlegvel
waar de hoogtes van de verschillende verdiepingen. Enkele schetsen
zijn te zien zijn in de hier bovenstaande afbeelding 23.
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Ook is gebruik gemaakt van een vormstudie met verschillende
schuimmodellen. Deze modellen zijn gemaakt om de vorm, van
bijvoorbeeld de voorpunt, te bepalen omdat dit erg lastig te bepalen
is op papier. De modellen zijn te zien in afbeelding 24.

Afbeelding 24, schuimmodellen
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7. Ontwerpdetails

afbeelding 25, uiteindelijke ontwerp
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7.1 Algemeen
In het hart van het schip op de tweede verdieping zit een grote trap
welke leidt naar de derde verdieping. Door het weglaten van een
groot stuk van de vloer ontstaat er een groot balkon. Daarboven zit
een groot raam in het dak. Zo dringt natuurlijk licht door tot de
tweede verdieping.

Het jacht heeft een lengte van 63,7 meter, is maximaal 12,7 meter
breed en de hoogte gemeten vanaf de waterlijn tot aan het
zonnepaneel (zonder radar) is bijna 10,9 meter.

Afbeelding 26, zijaanzicht jacht

De indeling van het jacht staat niet bij voorbaat vast. De ruimte
tussen de beachclub en de gastensuites heeft nu nog geen
bestemming. Dit kan een spa met fitnessruimte worden, een salon
of lounge maar kan ook ingevuld worden met extra gastensuites.

Het jacht wordt aangedreven door een diesel elektrisch systeem. Er
zijn vier dieselgeneratoren aanwezig met elk een vermogen van
600KW. Deze generatoren laden samen met het zonnepaneel de
accu’s op. In bijlage 7 staat de keuze voor de aandrijving verder
uitgewerkt.
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7.2 Indeling

Afbeelding 27, bovenaanzicht met indeling jacht

40

7.3 Duurzaamheid
Bij het duurzaam maken van het jacht zijn er dus vier punten waar
op gefocust wordt:

Om een duurzaam jacht te ontwikkelen moet er naar verschillende
aspecten van ‘duurzaamheid’ gekeken worden. Vaak wordt
duurzaamheid gerefereerd aan zo min mogelijk CO2 uitstoot. CO2
wordt gezien als een van de belangrijkste gassen wat voor het
broeikaseffect zorgt.

1 Energie besparen
2 Overlast beperken
3 Bewustwording creëren
4 Hernieuwbare middelen gebruiken

Men kan het ook over duurzaamheid hebben als men over
hernieuwbaar spreekt. Het maakt niet uit hoeveel energie men
verbruikt als deze energie maar op een hernieuwbare en duurzame
manier is gewonnen zodat je in principe oneindig veel van deze
energie kan gebruiken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van
materialen. Wanneer het gebruikte materiaal lang meegaat en bij
afdanking weer opnieuw kan worden gebruikt zonder dat het tijdens
het gebruik schade toebrengt aan zijn omgeving is dit duurzaam te
noemen.

Energie besparen
Een jacht heeft erg veel energie nodig om zichzelf voort te stuwen
en operationeel te blijven. De eerste stap is de verduurzaming van
een jacht is het reduceren van het gebruik van energie en
vervolgens de energie die gebruikt wordt zo duurzaam mogelijk op
te wekken.
Een jacht wordt gekocht om te genieten van de omgeving, leuke
dingen te doen en lekker te ontspannen op het jacht zelf. Dit is per
definitie niet duurzaam en energieverslindend. Het zou dan ook een
illusie zijn om energiebesparing te realiseren door in te leveren op
luxe zoals het schrappen van airconditioning, een sauna of
energieverslindende flat screen tv’s want dan valt de reden weg om
überhaupt een jacht te kopen. Er moet dus gezocht worden naar
slimme oplossingen om het energieverbruik terug te dringen zonder
dat de eigenaar daar veel van merkt.

Naast het gebruik van hernieuwbare energie en materialen brengt
een jacht tijdens het gebruik ook vervuiling rondom de omgeving
van het jacht waar natuur en mens last van heeft. Dit zijn
luchtvervuiling door uitlaatgassen, geluidshinder door
geluidsproductie van de altijd aanstaande generatoren,
afvalproductie en watervervuiling door het gebruik van water van
gasten en bemanning.

De belangrijkste stap die gezet wordt is het installeren van 312 m2
aan zonnepanelen welke duurzame energie opwekken in combinatie
met een accu pakket welke energie die opgewerkt wordt door het
zonnepaneel en door de generatoren kan opslaan (zie afbeelding
28). Het zonnepaneel wekt tussen april en juli de meeste energie op

Het is belangrijk dat de gasten op dit jacht bewust worden van de
impact van energieverbruik en dat ze beseffen zelf ook kunnen
bijdragen aan het verminderen van hun carbon footprint.
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namelijk tussen de 280 en 337KW per dag. Op een dag in juni kan
het schip ongeveer twee knopen varen puur op zonne‐energie. De
rest van de energie die nodig is moet van de generatoren komen.

1. 312m2 aan zonnepanelen in de punt en op het dak van het
jacht
2. Afvalwarmte hergebruiken van onder andere het koelwater
van de generatoren
3. Zuinige dieselgeneratoren
4. Accupack om opgewekte energie op te slaan
5. Bewustwording creëren bij de gebruikers
6. Energiemanagement systeem voor het opvangen van
schommelingen in de energievraag
7. Lagere maximumsnelheid en cruisesnelheid
8. Efficiënt Airconditioning systeem werkend op restwarmte
9. Isolatie
10. Smart Energy Glass
11. Lichtgewicht constructie (boeg en opbouw)
12. Energiebesparende LED verlichting
13. Roer en schroef combineren
14. Afstotende polymeerlaag tegen algen en afzetting aan de
boeg
15. Energieopwekkende windmolens

afbeelding 28, zonnecellen in blauw

Er worden vier generatoren van elk 600KW geïnstalleerd. Met drie
generatoren op vol vermogen kan het jacht maximaal 12 knopen
varen. De vierde generator wordt gebruikt om energie op te wekken
welke nodig is op het jacht voor bijvoorbeeld de airconditioning.

Overlast beperken
De overlast van geluid en uitlaatgassen zijn het groots wanneer het
jacht een haven komt binnenvaren en wanneer hij in de haven ligt.
Dit komt doordat het jacht in de buurt van andere jachten en
mensen ligt. Wanneer een jachthaven geen walstroom heeft of als
deze ontoereikend is worden generatoren gebruikt om energie op te
wekken. Dit veroorzaakt vaak geluid‐ en stankoverlast.

Wanneer er zonder de generatoren wordt gevaren moet de accu
opgeladen zijn. Met een volle accu kan 1 uur op vol vermogen
gevaren worden. Ook kan er voor gekozen worden om 4 uur op half
vermogen te varen.

Doordat (een deel van) de energie wordt opgewekt door
zonnepanelen is het gebruik van generatoren beperkt gebleven. Het
lukt niet om het jacht volledig op zonne‐energie te draaien tenzij er
ingeleverd wordt op luxe. Dit betekend dat de airconditioning

De overige energiebesparende maatregelen staan hieronder
opgesomd en in bijlage 8 uitgelegd.
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zachter moet en er minder elektrische apparaten gebruikt moeten
worden. Dit wordt geprobeerd te bereiken door gasten op dit jacht
bewust om te laten gaan met de energie.
Wanneer er een generator aangaat om energie op te wekken zal
deze op optimaal vermogen draaien totdat de accu is volgeladen. De
generator slaat weer aan als deze accu (na een aantal uren) weer
bijna leeg is. Gedurende de nacht zal de generator niet nodig zijn.
De accu is groot genoeg om de hele nacht het jacht van energie te
voorzien. s’ Nachts is de energiebehoefte ook een stuk lager dan
overdag. Ook kan er op de accu de haven worden binnengevaren.
De accu is groot genoeg om een uur op vol vermogen (12) knopen te
varen.

zetten ziet men direct de gevolgen van hun actie, namelijk meer
opslag in de accu’s door minder verbruik. Aanpassen gebeurt
doormiddel van het verschuiven van de balkjes bij het ‘control
panel’. In enkele gemeenschappelijke ruimtes zoals de dining en de
salon hangt dit scherm.
Het control panel bestaat uit het linker grijze gedeelte. Daar kunnen
direct bepaalde energiebesparende maatregelen genomen worden
zoals doorgeven aan de kapitein dat het jacht zachter moet varen of
de verwarming in het zwembad uitzetten. In het rechter gedeelte zit
een scherm welke aangeeft wat er op dit moment met het jacht
gebeurt als het om energiemanagement gaat. De accu is zichtbaar
welke wordt opgeladen door de generator, zonnecel en windmolen.
De energie die wordt verbruikt of wordt opgewekt wordt
geïllustreerd door de lijnen welke van de batterij naar het apparaat
stromen (door middel van een beweging). Een groene lijn betekend
dat dit groene duurzame energie is en een rode lijn betekend dat
deze energie wordt opgewekt door de generator. Oranje is een
mengeling van groene stroom en rode stroom. Hoe dikker de lijn
hoe meer energie verbruikt wordt. Door een actie van bijvoorbeeld
een gast op het schip veranderen de lijnen en ziet de gast direct
welke invloed hij heeft om het totale energieverbruik. Een actie kan
bijvoorbeeld zijn, de airconditioning lager of hoger zetten.

Om watervervuiling in de haven tegen te gaan wordt er een ecotank
geplaatst waar ontlasting op natuurlijke wijze wordt afgebroken
totdat het geloodst kan worden in de zee.
Bewustwording creëren
De eigenaar van dit jacht ziet de energieproblematiek en opwarming
van de aarde als probleem en is bewust bezig om een zo klein
mogelijke carbon footprint achter te laten door milieubewust bezig
te zijn. Hij wil deze bewustwording meegeven aan zijn gasten maar
niet opleggen.
Algemene schermen
Om de gasten en eigenaar bewust te maken van hun
energieverbruik worden er interactieve touch screens (zie
afbeelding 29) geplaatst waar men kan zien hoeveel energie
opgeslagen is in de accu’s, hoeveel er momenteel wordt verbruikt
(door motoren, verlichting etc.) en hoeveel er wordt opgewekt door
het zonnepaneel. Door apparaten via dit scherm uit of zachter te
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Afbeelding 29, algemene schermen
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Schermen in gastenkamers
Ook staat in elke gastenkamer een zelfde soort scherm waar alleen
het verbruik per kamer wordt weergegeven. Wanneer zonne‐
energie wordt gebruikt (overdag) komt de stroom van boven in het
scherm omdat het zonnepaneel ook boven in het jacht zit. Wanneer
het zonnepaneel niet genoeg energie op wekt komt de stroom met
energie van onder (waar de accu zit) en heeft het ook een andere
kleur blauw in plaats van groen. Op deze manier worden de gasten
betrokken hoe het jacht aan zijn energie komt zonder dat dit
opdringerig over komt. Verder geeft dit scherm informatie over de
buitentemperatuur, datum en natuurlijk het verbruik van de
apparaten aanwezig in de kamer (airconditioning, verlichting en
elektronica.

opzichte van andere gastenkamers: gemiddeld, onder of boven
gemiddeld. Zo wordt competiviteit gestimuleerd.
Doormiddel van een applicatie voor smartphones die via het
energiesysteem op het jacht kan worden gedownload kan men dit
systeem ook op de smartphone zetten en kan direct het verbruik
per kamer bekeken worden en aangepast wanneer gewenst.
Voor de eigenaar zijn de schermen een goede manier om aan zijn
gasten duidelijk te maken wat zijn jacht doet om haar eigen energie
op te wekken en wat de effecten zijn van de verschillende
energiebesparende en energieopwekkende technieken ten opzichte
van andere jachten. Gasten kunnen zien welk effect de ligging van
het jacht heeft ten opzichte van de zon of bijvoorbeeld hoeveel
extra energie twee knopen verschil kan maken.

Om naast bewustwording van het energieverbruik ook
daadwerkelijk tot energiebesparing over te gaan wordt doormiddel
van deze touch screens goed gedrag beloond. In elke gastenkamer
wordt het energieverbruik gemeten en doorgegeven aan de
gebruiker. Wanneer er veel energie wordt gebruikt (tv aan, airco
hoog, lichten aan en haardroger/waterkoker) is de lichtkrans
rondom het touch screen rood en pulseert. Wanneer dan de tv
wordt uitgezet wordt de krans oranje of groen en gaat deze minder
hard pulseren. Deze directe terugkoppeling geeft een goed gevoel
en stimuleert energiebewustwording.

Op het voorschip liggen zonnecellen waar de eigenaar en gasten
doorheen kunnen lopen. Zo kan de eigenaar de gasten laten zien
hoe op het jacht energie wordt opgewekt door de zonnecellen te
laten zien. Op deze manier en in combinatie met de schermpjes in
de verblijven van de gasten worden de gasten bewust dat hun acties
gevolgen heeft voor de energie die kan worden opgeslagen in de
accu’s.
Te zien in de hieronder staande afbeeldingen is het verschil tussen
veel energie verbruik en geen energieverbruik en het verschil in dag
en nacht in suite 4. In afbeelding 30 staat de airconditioning en de
verlichting aan en in afbeelding 32 niet. Het verschil is dat de
energiestroom zich vertakt in de eerste afbeelding naar de icoontjes
van verlichting en airconditioning en in de tweede afbeelding niet.

Net zoals bij het algemene scherm kan je op dit scherm direct
apparaten aan‐ of uit zetten wat wordt teruggekoppeld doordat de
gast ziet dat de energiestromen veranderen en er meer of minder
energie wordt verbruikt.
Ook is te zien op het touch screen hoeveel deze kamer verbruikt ten
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In de onderste twee afbeeldingen (31 en 33) staat het
energieverbruik in de nacht. Het verschil tussen de onderste twee
afbeeldingen is het energieverbruik. Afbeelding 31 wordt veel
energie

verbruikt, de airco staat hoog elektronica staat aan en de verlichting
staat half aan. In afbeelding 33 wordt er minder energie verbruikt
want de airco staat lager, de verlichting staat uit en de elektronica
staat uit.

Afbeelding 32, dag met geen energieverbruik
Afbeelding 33 onder, nacht met weinig energieverbruik

Afbeelding 30 boven, dag met veel energieverbruik
Afbeelding 31 onder, nacht met veel energieverbruik
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Hernieuwbare materialen gebruiken
Bij de keus van de materialen die gebruikt worden om het jacht te
bouwen wordt rekening gehouden met een zo laag mogelijke impact
voor het milieu. Bijvoorbeeld het gebruik van een hoogwaardige
vervanging van teakhout. De materiaalkeuze staat in bijlage 9.

Grote trap
De grote trap (zie afbeelding 36) zit in het hart van het jacht en
verbindt verschillende belangrijke ruimtes met elkaar. De trap leidt
je van de tweede verdieping naar de derde. Door een grote opening
in de derde verdieping ontstaat er een vide die ervoor zorgt dat licht
vanuit het dakraam de tweede verdieping bereikt.

7.4 Vormgeving
De vormgeving van het jacht is gebaseerd op het scenario Green
Luxury en de positiematrix. Het jacht kenmerkt zich door veel
vloeiende lijnen die elkaar overlopen, veel open ruimte en glazen
wanden. Door de open ruimtes en het glas valt natuurlijk licht naar
binnen en heb je het gevoel dicht bij de natuur te staan. De
vormgeving van het jacht is niet extreem maar wel uniek. Dit past
goed bij Diana en bij de afgesproken positie bij de positiematrix.
De grote gevel van glas is erg kenmerkend voor dit jacht. Op de
bovenste verdieping zit hier de kapitein (zie afbeelding 34) die net
zo als de eigenaar welke daaronder zijn kamer heeft een extreem
goed uitzicht over de oceaan. De eigenaar heeft in deze kamer het
gevoel dicht bij de natuur te staan door het uitzicht en openheid.

afbeelding 35, grote trap

7.5 Functionaliteit jacht
Dit jacht kan zich omschrijven als een jacht waar slim met de
beperkte ruimte op dit schip om wordt gegaan. Het is aanpasbaar
aan de wensen van de eigenaar en gasten en kan er in de haven
anders uitzie dan dat het aan het varen is.
Zwemplatform
Op het achterschip van het jacht zit een ruim zwemplatform waar
direct vanaf kan worden gesprongen om in de zee te zwemmen. Aan

afbeelding 34, uitzicht kapiteit
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beide kanten van het jacht kan dit worden uitgebreid door de
zijkanten van het schip weg te klappen (zie afbeelding 36 en 37).
Hierdoor kan er gemakkelijker op de tenders worden overgestapt en
er kan meer van de zon worden genoten. Door het uitklappen van
deze twee platforms wordt het totale zwemplatform met 60%
vergroot.

Beachclub
Het zwembad maakt deel uit van de beachclub net als het
(uitklapbare) zwemplatform. Bij de beachclub kan gezwommen
worden. In de zee of in het zwembad. Ook kan er gezond worden en
genoten worden van een lekkere cocktail aan de bar. (zie afbeelding
38)

Afbeelding 36, ingeklapt zwemplatform

afbeelding 38, beachlub

Eetzaal
Bij veel jachten zijn er twee eetzalen, binnen en buiten. Op dit jacht
is ruimte bespaard door de ruimte waarin de eettafel staat te
kunnen aanpassen. Met een druk op de knopt kantelen de zijkanten
naar boven toe waardoor er een zeer ruime buiten zaal ontstaat,
een verlengde van het dek. Mocht er binnen gedineerd willen
worden kunnen de zijpanelen op hun plaats gehouden worden. Of

Afbeelding 37, uitgeklapt zwemplatform
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de favoriete plek van de eigenaar en gasten nou binnen of buiten
dineren is, dat maakt nu niets meer uit. Hierdoor wordt ruimte
bespaard wat weer gebruikt kan worden voor ander functies (zie
afbeeldingen 39 en 40).

eigenaar heeft een panorama uitzicht op zee van meer dan 360°
door de vele ramen en de positie van de hut in het jacht (zie
afbeelding 41). Deze hut heeft grote deuren naar buiten toe waar
het privédek van de eigenaar is. Hier kan worden gezeten, gezond
en gebruik worden gemaakt van de Jacuzzi in de punt van het jacht.
Via dit dek kan naar achteren worden gelopen zonder door het jacht
te lopen.

afbeelding 39, zijkanten naar beneden

afbeelding 41, eigenaarssuite

Dekruimte
Ook heeft dit jacht in vergelijking met andere jachten van deze
grootte relatief veel dekruimte (zie afbeelding 42). Dit is gedaan
omdat je op een jacht vaker buiten zit dan binnen tenzij het slecht
weer is. Op het benedendeck is de beachclub met groot zwembad
met de mogelijkheid om het zwemplatform te vergroten door de
zijvlakken van het jacht opzij te klappen. Het dek daarboven kan

afbeelding 40, zijkanten naar boven

Doelgroep(eigenaar)
Voor de eigenaar van het jacht zijn op verschillende zaken belangrijk
waar tijdens het ontwerpen van dit jacht extra aandacht is aan
gegeven. Het eerste wat opvalt, is de grote eigenaarsuite. Deze hut
is de meest prominente, grootste en meeste luxe hut aan boord. De
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7.6 Sfeercollages

worden vergroot door de zijkanten van het schip naar boven te
klappen. Dit dek is bedoeld om te dineren. Het bovenste en grootste
dek heeft meerder functies. Op dit dek kunnen feesten worden
gegeven in combinatie met de ruime aansluitende ruimte op
verdieping twee. Op dit dek is ook een ruimte zit‐ en zonhoek om te
relaxen en te zonnen.

Het exterieur en interieur van een jacht worden vaak door
verschillende mensen ontworpen, net zoals dat bij huizen wordt
gedaan. Als ontwerper van het jacht en het exterieur wordt samen
met de klant gekeken naar een indeling van het jacht, waar alle
ruimtes zich bevinden en wat de klant met deze ruimtes wilt.
Vervolgens ontstaat er een algemeen plan waar vaak al meubels in
worden gezet om een idee van ruimte en de verhoudingen te geven.
Een interieurontwerper gaat verder samen met de klant de
verschillende ruimtes inrichten wanneer het jacht wordt
opgeleverd.
Van de belangrijkste ruimtes aanwezig aan boord zijn sfeercollages
gemaakt om te de sfeer over te brengen in het jacht. De
interieurontwerper kan met behulp van deze sfeercollages de
verschillende ruimtes verder inrichten.

afbeelding 42, skylounge met veel dekruimte
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Eetkamer

Half open ruimte met veel licht en uitzicht. De grote eettafel neemt
een prominente plek in in het midden van deze ruimte.
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Owners suite & privédeck

Houten elementen komen veel terug in deze kamer. Dit komt door
het houten deck wat grenst aan de slaapkamer van de eigenaar.
Veel licht is aanwezig met openschuivende deuren.
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Lounge/party zaal

De partyzaal bevindt zich naast de skylounge. Deze ruimte is chic
met gebruikmakend van felle kleuren, strakke lijnen en LED
verlichting.. Een grote lange bar en een vide zijn natuurlijk aanwezig.
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Skylounge

De skylounge is een ruimte om af te koelen van het feestje en om
lekker te ontspannen. Deze ruimte kenmerkt zich door een vuur in
het midden met daar omheen grote banken en stoelen. Ook zal er
een buitenbar aanwezig zijn.
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Beachclub

De beachclub bevindt zich naast het zwembad onderaan het schip.
Dit is een ruimte om te ontspannen en van de zon te genieten. Er is
hier veel hout aanwezig en verschillende ligstoelen en ligbanken.
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8. Conclusies en aanbevelingen

stankoverlast wordt voorkomen doordat het jacht een grote accu
heeft welke wordt mede opgeladen door het zonnepaneel.
Vanuit algemeen oogpunt
Het jacht biedt plaats aan 12 gasten, een eigenaar met partner en
de benodigde bemanning.

Conclusies
Vanuit Diana Yacht Design
Er is een superjacht ontworpen met een sprekend exterieur op basis
van een duurzame visie. Het jacht heeft verschillende slimme
oplossingen om het jacht duurzaam, ruim en comfortabel te maken.
Het jacht is nog niet gepubliceerd in magazines of websites maar dit
zal wel nog geprobeerd worden. Diana Yacht Design heeft bij het
presenteren van dit ontwerp een concept dat aansluit bij het bedrijf,
de markt, de groene trend en wat interesse zal wekken uit de
jachtenwereld. Er is een brochure gemaakt waar het jacht wordt
gepresenteerd. Deze brochure kan Diana gebruiken om het jacht en
het bedrijf onder de aandacht te brengen.

Aanbevelingen
Het ontwerpen van een duurzaam jacht is het afwegen van keuzes
en compromissen sluiten. Hoe luxer het jacht hoe meer vervuilend
deze is. Wanneer goed wordt gekeken naar de energiestromen in
het jacht in combinatie met de nieuwste technieken kan veel
energie bespaard worden. Deze energiestromen zijn in dit project in
kaart gebracht maar niet volledig doorberekend. Wanneer
nauwkeurig naar de energiestromen wordt gekeken kan precies
uitgerekend worden welke generatoren nodig zijn.
Om de duurzaamheid van het jacht te kunnen verantwoorden moet
een analyse gemaakt worden waar de footprint (voetafdruk) van het
gehele jacht is in opgenomen in alle fases (bouw, gebruik en
afdanken).

Vanuit de eigenaar
Mocht dit jacht gebouwd gaan worden kan de eigenaar genieten
van luxe aan boord gecombineerd met een duurzaam randje. Er zijn
veel ramen aanwezig wat het gevoel van op zee zijn versterkt en het
laat veel natuurlijk licht naar binnen. Unique selling points zijn de
eigenaars suite, de beachclub, veel dekoppervlakte, uitschuifbare
zwemplatforms, wegklapbare wanden en zijn unieke exterieur met
veel vloeiende lijnen.

Veelbelovende technieken
De techniek achter zonnecellen gaat snel vooruit. Nu is het
rendement van zonnecellen ongeveer 10‐15% maar in het
laboratorium zijn al rendementen gehaald van meer dan 40%. Om
deze energie op te slaan kunnen accu’s gebruikt worden welke in de
toekomst ook alleen maar kleiner en effectiever worden. Ook kan
deze energie worden omgezet in waterstof. Deze techniek is nu te
duur en te ineffectief maar wanneer deze wordt doorontwikkeld kan
dit een goede manier zijn om de zonne‐energie op te slaan.

Vanuit het duurzaamheids aspect
Door alle energiebesparende en –opwekkende maatregelen is dit
jacht een stuk duurzamer dan vergelijkbare jachten. Dit wordt
vooral bereikt door hybride techniek te combineren met het grote
zonnepaneel en de vele kleine energiebesparende maatregelen in
combinatie met het stimuleren van energiebesparing. Geluids‐ en
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Bijlagen bij procesverslag “Het ontwerpen van een superjacht” van Mathijs Voorend d.d 3 januari 2011 in
samenwerking met Diana Yacht Design bv en de Universiteit Twente.
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1. Programma van Eisen
Gedurende het ontwerpproces zijn de volgende eisen aan het jacht naar voren gekomen.
Algemene eisen
‐
‐

‐

Afmetingen: lengte tussen de 60 en 70 meter en de breedte tussen de 10 en 15 meter.
De volgende ruimtes moeten aanwezig zijn:
o Eigenaars suite
o Gastensuites voor 12 gasten
o Hutten en ruimtes voor de benodigde bemannigsleden
o Machinekamer
o Stuurhut
o Keuken
o Algemene ruimtes: eetkamer, lounge, salon
o Verschillende dekken
o Zwembad
o Tenderruimte
o Eventueel sportruimte
o Ruimte voor brandstoftanks en andere technische ruimtes
Het jacht moet stabiel zijn en kunnen varen.

Vanuit Diana Yacht Design
‐
‐
‐

Vooruitstrevend ontwerp
Technisch haalbaar
Het ontwerp moet belangstelling en interesse genereren van de jachtenwereld

Vanuit internationale regelgeving
‐
‐

Goed zicht voor kapitein vanuit de stuurhut
Ruime kamers voor de bemanning

Duurzaamheid
‐
‐
‐
‐
‐

Meest duurzame motorjacht in zijn klasse
Aangedreven door onder andere groene energie (zon‐ en wind)
Energiezuinig in gebruik
Gebruik van duurzame materialen
Geluids‐, en stankoverlast beperken

Eigenaar/doelgroep
‐

Grote luxe eigenaars suite
3

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Veel licht en ramen aanwezig
Ruim opgezette indeling
Verschillende ruimtes aanwezig met elk een ander functie
Veel dekoppervlakte aanwezig
Groot zwemplatform aanwezig
Passen bij het scenario ‘Green Technology’

‐
‐
‐

Uitgesproken uiterlijk
Terugkomen van natuurlijke vormen
Passen bij het scenario ‘Green Technology’

Stijl
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Het schema in bijlage 2 (jachtenmatrix) geeft aan waar de markt van superjachten (vanaf 24 meter is een
jacht een superjacht) zowel uit bestaat. Het grootste jacht ter wereld is de Eclipse van Roman Abramovic
met een lengte van 170 meter. Op de x‐as van het schema staat de lengte van het jacht (24 tot 200m) en
op de y‐as het soort ontwerp van klassiek/behoudend tot modern/experimenteel. Dit schema beslaat de
gehele jachten markt. De positie van Diana Yacht Design is door de drie eigenaren van het bedrijf
onafhankelijk erin getekend om te kijken waar het bedrijf zich bevindt. Dit wordt aangegeven met een
groene cirkel. De jachten van Diana van de afgelopen vijf jaar staan met rood omlijst.
Te zien is dat hoe groter de jachten worden, des te minder het er zijn en de variatie in vormgeving ook
afneemt. De vraag naar goedkopere kleinere jachten met een experimenteel uiterlijk is groter dan dat
van grote dure jachten met een experimenteel uiterlijk.
Diana Yacht Design ontwerpt vooral klassieke/behoudende jachten van 24 tot 60 meter.
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3. SWOT analyse
Strengths

Weaknesses

Betrokkenheid bij klanten
Onafhankelijkheid
Volledigheid
Ervaring en kennis
Naam
Flexibiliteit

Zeer conjunctuurgevoelige markt
Klantafhankelijkheid
Onduidelijk profiel bedrijf
Zichtbaarheid in de markt
Innovatie
Investeringen
Organisatie bedrijf

Opportunities

Threats

Innovatie
Marktverbreding
Marketing en reclame
Samenwerking
Nieuwe markten

Economische crisis
Druk van werven
Prijsdruk
Werkdruk
Concurrentie
Prijs ten koste van kwaliteit

Strengths
Volledigheid: Diana biedt voor de klant een zeer uitgebreid tekeningenpakket wat inhoud dat de werf
waar het jacht gebouwd wordt direct aan de slag kan met weinig tot geen onduidelijkheden over het
ontwerp. Dit scheelt veel tijd bij de werf waardoor het bouwen van het jacht goedkoop uitvalt.
Onafhankelijkheid: Diana is niet aan een scheepswerf gebonden dus werkt puur alleen voor de klant en
kan de klant bij de werf goed vertegenwoordigen. Het voordeel hiervan is dat het ontwerp zo weinig
mogelijk wordt aangepast en dat er wordt samengewerkt met de werf om oplossingen te zoeken voor
ontstane problemen.
Betrouwbaarheid: Afspraak is afspraak. Er wordt op tijd geleverd zonder dat de kwaliteit eronder leidt.
Dit betekend dat de tekeningen op tijd klaar zijn voor de afgesproken prijs en kwaliteit.
Weaknesses
Klein bedrijf: Diana is een bedrijf is met slechts 6 medewerkers wat een aantal nadelen met zich mee
brengt. Het budget voor marketing is zeer beperkt in vergelijking met grote jachtwerven welke ook zelf
jachten ontwerpen en tekenen. Het gevolg is dat potentiële klanten moeilijk bereikt worden. Ook het
doen van grote noodzakelijke investeringen is door de kleinschaligheid erg moeilijk.
Organisatie: Een duidelijke strategie voor positionering ten opzichte van concurrenten, groei, promotie,
innovatie en merk ontbreken bij Diana Yacht Design. Ook de communicatie binnen het bedrijf loopt
stroef. Dit heeft deels te maken dat Diana drie eigenaren telt in combinatie met een onduidelijke
rolverdeling en verschillende visies.
7

Opportunities
Samenwerking: Het bedrijf moet uitgaan van haar eigen kracht en binnen de mogelijkheden, die een
klein bedrijf heeft, werken. Dit betekend dat samenwerking met andere partijen erg belangrijk is. Diana
werkt nu al veel samen met scheepswerf Hakvoort welke de sterkte punten van Diana waardeert.
Wanneer zulk soort samenwerking wordt uitgebreid met meer scheepswerven, ontwerpers en brokers
(makelaren) kan dit leiden tot meer opdrachten en groei.
Marketing: Diana moet de kans krijgen om aan klanten te vertellen wat Diana doet en op welke manier
zij werken. Om deze klanten te bereiken is gerichte marketing nodig welke binnen het budget van Diana
past.
Treats
Concurrentie: De markt is veranderd sinds het bestaan van Diana. De glorieuze reputatie uit het verleden
is niet meer bekend bij de markt. Nu zijn het vooral stylisten en grote jachtwerven die bekend staan om
hun kwaliteit en vormgeving.
Economische crisis: Omdat Diana niet veel reserves heeft kan een laagconjunctuur grote gevolgen
hebben voor dit bedrijf. Wanneer er enkele jachten minder worden verkocht betekend dat dat er geen
jachten meer worden verkocht en dus het bedrijf minder wek en inkomsten heeft.
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4. Trend en kansen collage

Afbeelding 2, trends en kansen
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5. Interview SuperYachtTimes.com

Merijn de Waard werkt bij www.SuperYachtTimes sinds 2007 en maakt foto’s van jachten sinds 2005.

Wat voor soort mensen zijn het die jachten (van 60 meter) van miljoenen euro’s kopen?
Ik denk sowieso dat het mensen zijn die al eerder een jacht hebben gehad. Er zijn vrij weinig mensen die
gelijk een groot jacht kopen. Je hebt ze er wel tussen. De doelgroep varieert heel erg, je ziet wel veel
Russen en Amerikanen in dit segment.
Hoe en wie moet je zijn om überhaupt een boot te kopen? Je kan ook een eiland of vliegtuig
kopen bijvoorbeeld.
Ik denk dat het een bepaalde manier van lifestyle is. Je brengt toch eigenlijk ovealr je eigen hotel mee
naartoe. Als je een villa of eiland koopt zit je aan een bepaalde locatie vast. Ook biedt een boot een
bepaalde manier van privacy want je kan natuurlijk voor anker liggen in plaats van in de haven. In de
haven zie je toch veel mensen proberen naar binnen te kijken. Wat ook meetelt is het statussymbool van
het jacht.
Is dat belangrijk het statussymbool? Er blijft altijd er maar 1 met de grootste.
Weet ik niet, er zijn mensen die elke zomer naar St. Tropez gaan en waar hun jacht dus wel een
statussymbool is en er zijn mensen die de hele wereld over reizen als doel waar ze hun jacht voor
gebouwd hebben.
Dus sommige kopen een boot omdat ze ermee willen varen en anderen kopen een boot omdat
deze luxe en duur is?
Ja maar dat zijn dan vooral de wat snellere en duurdere speedboten. Ik denk dat als je een 60 meter jacht
koopt ten eerste het comfort zeer op prijs stelt en daarnaast lange reizen wil maken naar bijvoorbeeld de
Cariben?
Hebben ze daar nog tijd voor? Ik kan me voorstellen dat je dat geld verdiend hebt met hard
werken en dat ze dat nog steeds doen. Of zijn het toch de wat oudere mensen die een 60 meter jacht
kopen?
Ja, er zijn heel weinig jonge mensen in de 30 die een 60 meter jacht hebben. Enkele Russen wel,
Abramovic is niet zo oud maar over het algemeen zijn het wel wat oudere mensen maar toch ook wel die
nog werken. Die gebruiken hem dan een paar weken per jaar en met moderne communicatiemiddelen
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kan je toch vrij goed in contact blijven met het bedrijfsleven. Daarom worden ook veel van die jachten
verhuurd die niet gebruikt worden.
Gebeurt dat veel het verhuren van jachten ook van 60 meter?
Er zijn een hoop mensen die ook hun 60 meter verhuren omdat dit een deel van de kosten dekt en het
houdt de bemanning ook actief in plaats van dat het jacht de hele tijd in de haven ligt. In het hogere en
grotere segment wordt het wel steeds minder verhuurd, die mensen zijn meer gesteld op hun privacy. Als
je een 40 meter jacht hebt kan je vrij anoniem blijven maar alle eigenaars van 60 meter boten zijn wel
bekend.
Hoe zijn de rijken die een boot kopen rijk geworden? Is daar nog een bepaalde groep in te
herkennnen?
Nee, dat niet in het bijzonder. Ze zijn bijna allemaal ondernemer (geweest). Als je naar het Midden
Oosten kijkt zitten ze in de olie maar over het algemeen is het heel divers.
Ik las dat 5% van de mensen die een jacht zou kunnen kopen er ook daadwerkelijk een bezit.
Dus dat betekend dat 95% het geld wel heeft maar geen zin om een jacht te kopen. Hebben
jachteneigenaren nog bepaalde eigenschappen die overeenkomen.
Ik weet niet hoeveel mensen bekend zijn met de lifestyle in die 95% die geen jacht hebben. Misschien ligt
daar voor de jachtenindustrie nog wel kansen om dit meer naar die mensen te promoten. Maar als je 3
weken per jaar op vakantie gaat heeft het geen zin om een jacht van 60 meter te kopen. Sommigen doen
dat wel maar het is net zo makkelijk om er een te huren omdat die markt ook vrij groot is. Het voordeel
daarvan is dat je geen probleem hebt met bemanning, een boot kost geld, hij wordt minder waard en al
dat soort randzaken daarom heen heb je dan niet mee te maken. Dan is huren een heel makkelijke optie.
Dus mensen die een 60 meter hebben, hebben we genoeg tijd om ervan te genieten.
Ja die zijn wel van plan die boot veel te gebruiken.
En hoe gebruiken ze het jacht dan. Je kan ermee varen maar je kan hem ook het hele jaar in de
haven van Monaco liggen en als ware als appartement gebruiken.
Ja precies, in Monaco ligt sowieso een vast aantal jachten en die worden vooral veel voor weekendtrips
gebruikt die mensen hebben ook gewoon een appartement in Monaco. Heel zelden gaan die bijvoorbeeld
naar Amerika toe met hun jacht. Die boot wordt dan wel heel veel gebruikt vooral gewoon voor
weekendtrips naar St. Tropez of ergens voor anker, feestjes, recepties en dat soort dingen. Je hebt ook
eigenaars die hebben er meerdere. Eentje in Amerika, een in Europa. Er zijn er niet veel die dat doen maar
wel een paar.
Je zegt: feestjes, recepties is dat een beetje het meest gebruik? Het is een soort van huis
natuurlijk.
Er zijn regels ook voor bootgebruik. Je mag maar met een bepaald aantal mensen varen op zo’n boot.
Voor feestjes zijn ook bepaalde regels. Het wordt vooral als varend huis gebruikt, als hotel.
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Waarom is het feestje op een boot beter dan een feestje in een club of hotel wat je ook kan
afhuren? Wat is de meerwaarde?
Ik denk dat het meer indruk maakt. Een boot is toch van jezelf. Het straalt toch wat meer uit, je zit
bovendien in een haven tussen andere boten of voor anker op een mooie locatie. Het is toch exclusiever
als het feest plaats vindt op een jacht.
Nu over de jachtenindustrie zelf: wat zijn de trends over de afgelopen jaren?
Als je naar styling kijkt van jachten zijn de sportjachten steeds groter geworden. Je hebt ze nu van meer
dan 50 meter. De explorer look komt ook steeds vaker voor en tegenwoordig zie je steeds meer vreemde
en aparte ontwerpen.
Wat zijn vreemde ontwerpen?
Bijvoorbeeld boten die bijna niet te bouwen zijn met rare ramen en rare vormen. Je ziet dat jonge
designer ze zo gek mogelijk proberen te maken om aandacht te vragen. Die worden dan niet
daadwerkelijk gebouwd maar gebruikt om aan te geven wat allemaal mogelijk is. Ik denk niet dat veel
mensen die dingen gaan bouwen ook omdat ze misschien niet eens gebouwd kunnen worden.
Je hebt ook algemene trends bijvoorbeeld uit de auto industrie. Wat denk jij van groen
ontwerpen?
Dat is wel een topic de afgelopen 1.5 jaar, er zijn steeds meer bedrijven die iets met groen doen. In de
jachtenindustrie is dat bijvoorbeeld dieselelektrisch en met zonnepanelen. Ook heb je jacht carbon offset,
waar je je CO2 uitstoot kan compenseren. Die promoten zichzelf heel er. Het maken van ‘groene’ boten
blijft vrij lastig. Er zit veel vermogen in de boten vooral in de sportboten. Maar het kan natuurlijk altijd
groener.
Hoe zie jij de jachtenindustrie over 20 jaar?
Wat de ook al de afgelopen jaren speelt is standaardisatie van bepaalde platformen van jachten.
Technische gezien zijn de jachten vrij identiek en qua uiterlijk verschillend. Dat heeft voordelen van de
werf. Die kunnen elke keer hetzelfde kunstje opnieuw doen met wat kleine aanpassingen hier en daar. De
klant krijgt een concept wat zich al bewezen heeft. Dit fenomeen zag je vooral bij de wat kleinere boten
maar nu zie je dat steeds meer terug bij grote jachten. Dit komt de kwaliteit en prijs en bouwtijd ten
goede. Ook hebben eigenaren meer keus hoe het jacht eruit komt te zien omdat ze de keus hebben tussen
wel 20 designers bij een werf.
Waarin kunnen ontwerpbureaus en jachtwerven zich onderscheiden in een hevig
concurrerende markt?
Er zijn altijd boten die anders en opvallend zijn maar daar is maar een kleine markt voor met mensen die
dat aanspreekt. Ik denk dat het wel leuk is wat bijvoorbeeld Cor de Rover heeft gedaan. Die heeft wat
nieuwe ideeën bedacht op zijn designs. Een daarvan was om het zonnedek met 40% te vergroten door de
zijkanten uit te klappen. Ik denk dat designer zich op dat soort manieren moeten onderscheiden, met
bepaalde nieuwe ideeën. Handige slimme oplossingen werken beter dan de designs zo vreemd mogelijk
te maken wat dat doen heel veel designers. Je moet ook geluk hebben om een bepaalde klant aan te
spreken maar in slimme ideeën meer aanspreken.
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Vernieuwend maar niet over de top. Het moet anders zijn dan dat je gewend bent. Je moet ook heel
praktisch denken. Als je op een boot zit wat wil je dan? Wat ik persoonlijk wil is buiten zitten, dan zijn
dekruimtes belangrijk. Tegenwoordig zijn grote zwembaden ook wel een issue.
Wat willen jachtenbezitters nog meer dan lekker buiten zitten op het zonnedek?
Het verschilt een beetje. Arabieren willen helemaal niet buiten zitten maar dat is ook weer een vrij
beperkte markt. De meeste boten zijn vrij standaard ingedeeld. Beneden gagage, motortuimtes, 5 hutten
en crewcabines. Het maindeck met mainsalon, eetkamer, keuken en de mastersuit. Upperdeck:
upperdecklounch, kapiteinshut, gym, brug en zonnedeck. Wat je vaak ziet is dat de mainsalon op het
maindeck niet vaak wordt gebruikt net zo als de dining binnen. Slimme ideeën zijn dan wel leuk, niet alles
hoeft standaard te zijn qua layout. Je moet meer vanuit de gebruiker bezig zijn.
Wat denk jij van de potentiele markten China en India?
Chinezen zijn meer van de merken. Ze kopen ook al wat boten van bekende botenmerken maar ze zijn
meer van Louis Vitton. De eerste stap is een boot kopen voor het merk, daarna gaan ze een 20‐30 meter
gebruiken en dan groeien ze er steeds meer in en gaan ze ook langere boten kopen. Het duurt nog wel
een aantal jaren voordat er custom design boten gekocht worden. De Chinese cultuur is ook niet een
watercultuur. Ik denk dat eerst de lifestyle gepromoot moet worden.
India is anders omdat je daar een paar miljardairs hebt die grote boten hebben.

Hartelijk bedankt voor dit interview!
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6. Scenario’s
Op basis van onderzoek zijn drie scenario’s samengesteld.

Green Luxury
Jack is 55 jaar oud geboren in Europa maar werkt en woont inmiddels al 30 jaar in de Verenigde Staten.
Hij heeft een klein gezin met twee kinderen van 18 en 21 samen met zijn vrouw die hij trouwde toen hij
22 was. Hij en zijn vrouw zijn beide zeer succesvol en werken dan ook erg veel en hard. Soms gaat dit ten
koste van het gezinsleven. Zijn vrouw is minder gaan werken toen de kinderen klein waren maar
inmiddels richt zij zich ook weer op haar carrière. Ze hebben het gevoel hun kinderen tekort hebben
gedaan in het verleden dus verwennen ze de kinderen heel veel.
Jack stemt al jaren op de democratische partij, dit komt vooral door zijn progressieve opvoeding die hij in
Europa heeft gehad. Zijn ouders hadden samen een eigen zaak in textiel en binnenhuisarchitectuur. Zij
reisden samen met Jack heel Europa door en later zelfs naar Amerika en het verre Oosten. Jack gaat nu
vaak nog terug naar Europa omdat hij nog veel vrienden en familie daar heeft wonen.
Na gevlucht te zijn voor de oorlog is Jack in de Verenigde Staten meteen begonnen zijn eigen zaak op te
zetten in de textielindustrie met hulp van zijn ouders. Dit is later verkocht en Jack is verder gegaan in de
chemische industrie, eerst met kleuren en wassen van textiel, later met het ontwikkelen van alle soorten
chemische producten. Jack heeft bij het leiden van zijn bedrijf altijd rekening gehouden met het milieu
en geprobeerd zo min mogelijk schadelijke stoffen te gebruiken en uit te stoten. De afgelopen 5 jaar is
duurzaamheid heel erg belangrijk geworden. Ten eerste omdat zijn klanten dat eisen van hem en ten
tweede omdat dit de enige mogelijkheid is om te groeien en voort te bestaan door regelgeving vanuit de
overheid. Jack heeft vorig jaar een prijs gewonnen voor het meest duurzame bedrijf in zijn bedrijfstak. Hij
wil nu een nieuw jacht kopen welke duurzamer is dan zijn huidige jacht.
Jack hecht veel aan comfort en heeft een hekel aan hotels. Daarom heeft hij een appartement in New
York en buitenhuis in Texas. Als hobby golft hij graag houd van auto’s en organiseert graag leuke feestjes.
Toen Jack zijn kinderen twee en vijf waren heeft hij zijn eerste jacht aangeschaft: een 45 meter. Hij en
zijn vrouw werkten erg hard en wilde ultieme ontspanning hebben wanneer zij niet werkten. Jack en zijn
vrouw hadden genoeg geld en het gemak, comfort en luxe hebben hen laten beslissen een privéjacht aan
te schaffen. Wanneer zij niet op het jacht zijn wordt het verhuurd om te kosten te drukken.
Jack zijn huidige jacht sluit niet meer aan bij zijn imago en het imago van zijn bedrijf. De 45 meter slurpt
diesel en is erg milieuvervuilend. Jack wil graag gasten en klanten ontvangen op zijn jacht dus wil hij een
nieuwe ook omdat hij zijn huidige jacht te klein vindt, een 60 meter past beter bij hem.
Hij stelt zich voor af en toe met vrienden, familie en soms met zakenrelaties te gaan varen in een jacht
dat nauwelijks CO2 uitstoot doordat de nieuwste technieken zijn gebruikt, waaronder zonne‐energie.
Zijn visie is dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van luxe en comfort en wil daar dan ook niet
op toegeven. De champagne moet rijkelijk vloeien en hij rijdt graag rond met zijn hybride sportauto.
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Smart Solutions
Steven is 45 jaar, geboren en getogen in Miami, Verenigde Staten. Hij heeft af en toe een relatie maar
momenteel niet. Als zoon van een bankier met veel aanzien werd verwacht dat Steven ook het
bankwezen in zou gaan. Hij heeft een strenge opvoeding gehad en is veel met zijn vader meegegaan naar
feestjes, recepties maar ook naar zakenbesprekingen. Steven had daarom al vroeg een redelijk groot
netwerk. In zijn eerste jaar studie is hij geswitcht van rechten naar information technology omdat dat
hem meer aansprak. Dit ten treurnis van zijn vader die zijn opvolger zal vliegen.
Tijdens zijn studie is hij samen met een studiegenoot een bedrijf begonnen met het ontwikkelen van
software. Dit ging zo goed dat hij zijn studie niet heeft afgemaakt. Met veel geluk heeft hij zijn bedrijf van
de hand gedaan net voordat de internetbubbel in de jaren 90 knapte. Met dit geld heeft hij een
investeringsfonds opgericht en is zich met slimme beleggingsproducten gaan bezighouden. Hij belegt in
kleine bedrijven waar technisch hoogwaardige ‘slimme’ producten worden ontwikkeld. Dit zijn risicovolle
beleggingen maar Steven heeft verstand van de markt en ziet vaak kansen waar andere deze niet zien.
Zijn vrienden stammen vooral uit zijn studententijd en vinden Jack een intelligente en sluwe zakenman.
Hij pronkt graag met zijn huizen en ander bezit en hij is een tikkeltje arrogant. Maar wel terecht arrogant
want als Steven voorspellingen doet is dat nagenoeg altijd waar. Van het advies om in Google te
beleggen profiteren zijn vrienden nog steeds.
Steven is gek op gadgets. Alle producten die voor hem de wereld kleiner maken schaft hij aan. Denk
hierbij aan Ipads, telefoons maar ook auto’s en een privéjet. Omdat Steven op veel verschillende
plaatsen met zaken bezig is heeft hij veel huizen in zowel Amerika als Europa. Hij schaft niet zomaar iets
aan. Het maakt niet uit hoe duur het is maar het moet zijn leven gemakkelijker, sneller of kleiner maken.
De volgende stap is om een superjacht aan te schaffen. Hij heeft weleens voor 2 weken vakantie een
jacht gehuurd en dat beviel hem zodanig dat hij er nu zelf een wil hebben. Het comfort en de luxe in
combinatie met dat het een drijvend hotel is zorgt volgens Steven ervoor dat je de vakantie precies zo
kan inrichten als jij wilt. De reden dat huren niet voldoet is omdat het jacht dat hij gehuurd had niet aan
al zijn eisen voldeed. Hij wil een ruim jacht waar hij verschillende dingen mee kan doen. Natuurlijk varen
en vakantie vieren maar als hij zin heeft om een groot feest te geven moet het jacht zo in te richten zijn
dat daar genoeg ruimte voor is. Het jacht moet aangepast worden aan zijn wensen en hij wil zich zelf niet
aanpassen aan de beperkingen van het jacht.
Ook moet het jacht ruimte bieden aan zijn gadgets zoals een kleinere boot en waterscooter. Het jacht
moet opvallen en monden laten open vallen als het langs komt varen. Het moet een jacht zijn om mee te
pronken.
Hij stelt zich voor af en toe zijn ouders meer te nemen soms vrienden en een enkele keer zakenrelaties.
Wanneer hij zijn jacht niet gaat gebruiken wil hij hem verhuren, om de bemanning wat te doen te geven
maar ook om kosten te besparen.
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Chinese Dream
De 55 jarige Lee Ka‐Sing is een opkomende multimiljonair die optimaal heeft geprofiteerd van de
economische groei de afgelopen 10 jaar van China. Lee is geboren in de buurt van Sjanghai waar hij nu
nog steeds woont in het huis van zijn ouders. Zijn ouders waren lid van de communistische partij en
hadden daarom veel privileges ten opzichte van andere Chinezen. Lee’s ouders hoorde bij de elite van
China en daarom heeft Lee nog steeds veel aanzien en macht. Lee is niet de politiek in gegaan maar
heeft de kans gekregen van de partij en zijn ouders om na zijn studie zich in te kopen in de container
terminals van de havens van Sjanghai. Hij verdient geld omdat rederijen betalen voor het afhandelen van
de vracht die ze aanvoeren.
Toen de export van goederen richting de Verenigde Staten en Europa snel steeg zag Lee zijn kans om
heel groot te worden in de overlag van goederen. Door slim te investeren en goed te ondernemen heeft
hij een groot belang in de overslag van goederen gekregen wat hem bepaald geen windeieren heeft
gelegd. Hij is een harde werker en werkt nog steeds erg hard wat een goede Chinees betaamd.
Doordat hij zo vermogend is in combinatie met het beleid wat de Chinese regering voert heeft Lee veel
meer mogelijkheden gekregen dan dat hij vroeger had. Toen hij nog pionierde in de container terminals
was China erg gesloten en was Lee nog niet erg vermogend. Nu staat de wereld voor hem open, hij vliegt
continu de wereld over voor zaken en hij wordt als voorbeeld en trendsetter gezien als ondernemer in
China.
Lee heeft na de dood van zijn ouders het huis overgenomen. Daarnaast heeft hij grote kantoren in
Shanghai waar hij vaak doordeweeks verblijft en hij heeft nog een buitenappartement vlakbij een
natuurpark aan het water. Hij houdt erg van de Chinese cultuur en het eten maar tijdens zijn reizen heeft
hij ook westerse luxe leren kennen.
Lee houdt erg van westerse merken en is daar erg trouw in. Westerse merken staan in tegenstelling tot
Chinese merken voor kwaliteit en luxe en daar houd Lee van. Hij geeft veel merktassen, zonnebrillen
maar ook diamanten weg aan zakenrelaties en vriendinnen.
De reden dat hij een superjacht wil aanschaffen is voornamelijk zakelijk. De manier van zakendoen is in
China heel informeel. Lee ziet grote mogelijkheden wanneer hij zakenpartners kan uitnodigen op een
jacht en om daar onder het genot van een hapje en een drankje rustig zaken kan bespreken. Een jacht
geeft hem privacy en tegelijkertijd kan hij de haven laten zien terwijl hij de gasten optimaal kan
verzorgen. De jachtenmarkt is nog helemaal niet groot in China dus Lee ziet ook mogelijkheden om zijn
jacht voor een goede prijs te verhuren aan rijke Chinezen. Het jacht moet zeer luxe zijn. Verder is het
belangrijk om goed te kunnen dineren en zaken te bespreken.
Lee stelt zich voor het jacht voor privégebruik enkele weekenden per jaar te gebruiken. Dit kan hij
eventueel nog zakenrelaties uitnodigen om samen karaoke te zingen.
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7. Aandrijving
Dieselmotoren
Bij aandrijving door middel van dieselmotoren wordt de schroefas direct aangedreven door een
dieselmotor. Het nadeel van deze techniek is dat veel rendement verloren gaat wanneer niet het
maximale vermogen wordt gebruikt.
Diesel elektrisch
Een dieselelektrische aandrijving houdt in dat er 1 of meerdere dieselgeneratoren zijn die elektrische
energie opwekken. Met deze energie wordt de elektromotor van het jacht aangedreven welke weer de
schroef van het schip aandrijft.
Voordelen
Het voordeel van diesel elektrisch is dat deze techniek ten opzichte van conventionele dieselmotoren die
direct de schroefas aandrijven, dat de dieselmotoren niet per se bij de schroef hoeft te staan. Dit zorgt
voor flexibiliteit in de indeling van het jacht. Een ander groot voordeel is dat het maximale koppel van de
dieselgenerator kan worden gebruikt. Wanneer er minder vermogen nodig is kunnen er generatoren
uitgeschakeld worden waardoor het rendement wordt verhoogd.
Nadelen
Een van de grootste nadelen van diesel elektrische aandrijving is dat het verschil tussen het vermogen
dat nodig is bij maximum snelheid en de snelheid in de haven erg groot is. Tegelijkertijd neemt het
vermogen exponentieel toe ten opzichte van de snelheid. Er moet dus een keuze gemaakt worden
tussen de verschillende generatoren: een paar grote of veel kleine generatoren. Grote generatoren
hebben veel vermogensverlies tijdens lage snelheiden en bij veel kleine generatoren zijn de onderhouds‐
en aanschafkosten erg hoog. Om deze tegenstellingen op te lossen is er gekozen om de maximum
snelheid laag te houden. Dit scheelt aanzienlijk in het aantal grote generatoren op het schip.
Opwekken elektrische energie
Het opwekken van elektrische energie gebeurt door middel van generatoren of een dynamo. Voor het
opwekken van energie door middel van generatoren worden vaak meerdere generatoren gebruikt. Dit
om het rendement te vergroten. Een generator wat op half vermogen produceert vervuilt enorm. Vaak
gaat het om twee generatoren en nog een reservegenerator voor als er een generator kapot gaat. De
tweede generator wordt bijvoorbeeld gebruikt als de boegschroef moet worden aangedreven, dit kost
bij een 45 meter schip al 80KW. Voor de stroom die in de nacht gebruikt wordt, wordt meestal gebruik
gemaakt van een nachtgenerator.
Ook kan er een dynamo op de dieselmotor worden geplaatst die wordt aangedreven door de schroefas.
Dit kan alleen als de dieselmotor een continu toerental heeft. Wanneer gebruikt wordt gemaakt van
dieselelektrische aandrijving worden deze generatoren ook gebruikt voor de rest van de energie aan
boord.
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Biodiesel
Biodiesel gemaakt uit vetzuren van plantaardige oliën of dierlijk vet heeft grote milieuvoordelen.
Biodiesel is niet giftig en er komt veel minder CO2 vrij bij de verbranding. Ook is de brandstof
hernieuwbaar omdat biodiesel niet uit de grond wordt gehaald. Biodiesel is dus een zeer goed alternatief
voor gewone diesel voor duurzaam gebruik van brandstoffen. Het nadeel van biodiesel is dat het
duurder is dan gewone diesel en dat de infrastructuur voor het tanken van biodiesel ontbreekt bij
jachthavens. Volgens een rapport van Greenpeace leidt het gebruik van biobrandstoffen tot meer CO2
uitstoot omdat de vraag naar biobrandstoffen ervoor zorgt dat er bossen worden gekapt om daar
gewassen te kweken waar biobrandstof uit gehaald kan worden. Dit is een probleem dat door
regelgeving of ontwikkeling van nieuwe technologieën moet worden opgelost.
Brandstofcel
Energie kan ook opgeslagen worden doormiddel van de productie van waterstof. Het opgeslagen
waterstof kan op twee manieren weer gebruikt worden door een brandstofcel of via inspuiting bij een
verbrandingsmotor. Bij de brandstofcel wordt doormiddel van een elektrisch‐chemische reactie
waterstof omgezet in energie waarbij het verbrandingsproduct water is. Hiermee wordt energie
opgewekt die kan worden gebruikt voor de energie nodig aan boord of voor het aandrijven van de
schroef.
De voordelen van een volledig systeem op basis van een brandstofcel op waterstof zijn erg groot hoewel
deze niet opwegen tegen de nadelen. Ten eerste neemt een brandstofcel in vergelijking met een
verbrandingsmotor weinig ruimte in. Ruimte is schaars op een jacht en ruimtebesparing komt dus goed
van pas. Ook is de energiedichtheid van waterstof veel groter dan die in accu’s waardoor ook weer
minder ruimte nodig is. Brandstofcellen zijn ook erg stabiel omdat het geen bewegende onderdelen
bevatten.
Omdat de brandstofcel in combinatie met waterstof nog niet op grote schaal gebruikt wordt zijn er nog
een aantal technische problemen met deze techniek. Brandstofcellen zijn minder efficiënt naarmate de
schaal groter wordt.
Het opslaan van waterstof is nu nog een grote uitdaging. Het is duur, kost teveel energie en waterstof is
moeilijk vast te houden. Ook het ontbreken van een waterstofinfrastructuur bij havens maakt het voor
een superjacht moeilijk om waterstof bij te tanken wat hij zelf niet kan produceren. Het waterstof wat nu
wordt geproduceerd komt vaak uit aardgas in plaats dat het op duurzame wijze is gewonnen. Dit komt
omdat waterstof winnen uit water nog te duur is.
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8. Energiebesparende maatregelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

312
aan zonnepanelen voor in de punt en op het dak van het jacht
Energieopwekkende windmolens (optioneel)
Afvalwarmte hergebruik van onder andere koelwater generatoren
Zuinige dieselgeneratoren
Lithium‐Ion accupakket om opgewekte energie op te slaan
Bewustwording creëren bij de gebruikers
Energiemanagement systeem voor het opvangen van schommelingen in de energievraag
Efficiënte airconditioning werkend op restwarmte
Isolatie
Smart Energy glass
Lichtgewicht constructie (boeg en opbouw)
Energiebesparende LED verlichting
Lagere maximumsnelheid en cruisesnelheid
Roer en schroef combinatie
Afstotende polymeerlaag tegen algen en afzetting aan de boeg

Uitleg maatregelen
1. 373 . zonnepanelen voor in de punt en op het dak van het jacht
Uitgaande van een efficiëntie van 15% van deze zonnepanelen is berekend welk vermogen de
zonnecellen leveren.

Afbeelding 5 jaarlijkse zonnestraling in Monaco
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/dag aan zonnestraling(zie
Tussen april en juli levert de zon in Monaco tussen de 6 en 7.2 KWh/
afbeelding 5). Dit komt neer op tussen de 280 en 337 KWh/dag op basis van 312 . Voor augustus t/m
maart moet worden uitgegaan van een opwekking tussen de 47 en 336 KWh/dag.
Wanneer naar de dagelijkse instraling (zie afbeelding 6) wordt gekeken op het meest optimale moment
van de dag (12 uur) is de directe instraling ongeveer 800W in juni. Dit levert dan 37KW op. De rest van de
dag is dit een stuk minder.
Met 37KW kan met dit 60 meter jacht ongeveer 2 knopen worden gevaren (12/ √ 1776/45 ).
Wanneer harder gevaren wil worden moeten er generatoren aangezet worden of energie uit de accu’s
gehaald worden. Bij deze berekeningen is uitgegaan dat er 1776Kw nodig is om 12 knopen te varen. Deze
1776Kw is een gemiddelde van verkregen uit het vergelijken van vergelijkbare schepen van tussen de 60
en 65 meter.

Afbeelding 6, dagelijkse instraling in Monaco

2. Energieopwekkende windmolens
Naast zonne‐energie kan ook windenergie gebruikt worden om duurzame energie op te wekken. Er zijn
verschillende modellen microwindturbines op de markt waarvan er een te zien is in afbeelding 7. Over
het algemeen geldt voor windturbines dat hoe groter de wieken zijn en hoe hoger de turbine is geplaatst
des te efficiënter ze zijn. Echter zijn grote hoge windturbines niet gewenst op een jacht dus moet
genoegen worden genomen met lagere opbrengsten. Uit een onderzoek met verschillende windmolens
in Zeeland (waar het flink kan waaien) blijkt de opbrengst van microwindmolen tussen de 73 (1 meter
diameter) en 2691 (5 meter diameter) KWh per jaar te liggen.
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Afbeelding 7, windenergie

3. Afvalwarmte hergebruik van onder andere koelwater generatoren
Het hergebruiken van afvalwarmte vormt een belangrijk onderdeel in de energiebesparing van het jacht.
Warm water wordt gebruikt om het schip te koelen en wordt gebruikt om het water in de boilers op
temperatuur te houden. De energie afkomstig van de generatoren en van het zonnepaneel wordt dan
opgevangen en zoveel mogelijk hergebruikt.
4. Zuinige dieselgeneratoren
Om het jacht te laten varen is energie nodig welke wordt opgewekt door de generatoren. Om de
generatoren op hun optimale vermogen te laten draaien zijn er een aantal generatoren nodig om
verschillende snelheden te bereiken.
Bij een maximumsnelheid van 12 knopen is een vermogen nodig van ongeveer 1800KW gebaseerd op
vergelijkingen met vergelijkbare jachten tussen de 60 en 65 meter. Bij een cruisesnelheid van 10 knopen
is ongeveer 1200 KW nodig.
Wanneer er 4 generatoren van elk 600KW worden geïnstalleerd kan optimaal gebruik worden gemaakt
van het vermogen. Bij de snelheden 7, 10 en 12 knopen moeten respectievelijk 1,2 en 3 generatoren
aanstaan om deze snelheden te halen. De 4e generator is om de accu op te laden en voor alle andere
elektrische voorzieningen aan boord zoals verlichting en airconditioning. Ook is er nog een kleine
noodgenerator mochten er generatoren kapot gaan.
5. Accupack om opgewekte energie op te slaan
Het is belangrijk om tijdens overproductie van energie door de zonnecellen of generatoren, overtollige
energie op te slaan om deze later te hergebruiken.
Door de toenemende vraag naar accu’s uit de auto‐industrie worden accu’s steeds efficiënter en
goedkoper door verbeterde technologie en schaalvoordelen. Ook kunnen de accu’s worden
aangesproken om de hoge pieken in het energieverbruik op te vangen waardoor het aanzetten van een
extra generator niet noodzakelijk is.
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Om de capaciteit van de batterijen de berekenen wordt er van uitgegaan dat er 1 uur op topsnelheid kan
worden gevaren. Dit kost 1,8 MW dus is er 1.8 MWh nodig aan accucapaciteit. Met deze capaciteit kan
ook 4 uur gevaren worden op halve kracht (6 knopen).
6. Bewustwording creëren bij de gebruikers
Naast alle energiebesparende technieken die worden toegepast moet ook de gebruiker bijdragen aan de
energiebesparing. Om dit te bereiken worden er touch screens geplaatst in de gastenverblijven en de
algemene ruimtes waar de gasten en eigenaar het energieverbruik van het schip kunnen monitoren en
hier direct invloed op kunnen uitoefenen. Meer over dit systeem staat in hoofdstuk 7.2 van het
procesverslag.
7. Energiemanagement systeem voor het opvangen van schommelingen in de energievraag
Naast het energiesysteem voor de gebruikers is het jacht uitgerust met een energiemanagement
systeem. Deze reguleert de energiestromen en vangt piekbelastingen dit op zodat het energieverbruik zo
constant mogelijk wordt gehouden. Wanneer het systeem ingrijpt, bijvoorbeeld bij het aanzetten van de
boegschroef, zet deze tijdelijk de airconditioning, wasmachines en drogers tijdelijk uit zodat er energie
vrijkomt om de boegschroef te laten werken. Wanneer de boegschroef weer uit gaat zet het systeem de
airconditioning en wasmachines weer aan. Ook kan dit systeem energie uit de accu halen wanneer het
uitzetten van andere apparaten niet goed genoeg is.
8. Efficiënt Airconditioning systeem werkend op restwarmte
Er zijn twee manieren die worden gebruikt om te koelen en welke een stuk minder energie verbruiken
dan het conventionele koelen doormiddel van compressie, namelijk absorptiekoelen en indirecte koeling
door verdamping.

Afbeelding 8, indirecte koeling door verdamping

Indirecte koeling door verdamping.
Deze techniek bestaat uit twee fases. Bij de eerste fase wordt warme vochtige lucht van buiten
ontvochtigd doormiddel van absorptie. Een vloeibare zoutoplossing trekt het vocht uit de warme lucht
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aan. (Zie afbeelding 8) Bij de tweede fase wordt de warme lucht door een kruisstroomwisselaar geleid
waar twee luchtstromen elkaar kruisen. Inkomende warme lucht van binnen wordt bevochtigd en omdat
deze warm is verdampt het water waardoor de tweede inkomende luchtstroom wordt gekoeld. Deze
gekoelde lucht wordt naar binnen geleid wat voor koeling zorgt (S van der Sluis, 2009).

Afbeelding 9, absorptiekoeling

Om de ruimtes te koelen wordt de restwarmte gebruikt die de zonnepanelen en de generatoren
opwekken. Restwarmte gebruikt om te koelen, wordt absorptiekoeling genoemd (zie afbeelding 9). Bij
absorptiekoeling wordt net als bij compressiekoeling gebruik gemaakt van het effect dat vloeistof bij
verdamping warmte opneemt en bij condensatie deze weer afgeeft. Er wordt ten opzichte van
compressiekoeling geen gebruik gemaakt van een elektrische compressor maar van de chemische
aantrekkingskracht en warmte als energiebron. Water wordt gebruikt als koelmiddel en verdampt onder
vacuüm in de verdamper. Het verdampen wordt bereikt door een sterke zoutoplossing in de absorber
die in verbinding staat met de verdamper. De oplossing in de absorber trekt waterdamp aan. Om dit
gaande te houden moet de concentratie in de absorber gelijk blijven. Dit wordt bereikt door vloeistof
naar de generator te pompen waar water wordt uitgedampt door toevoer van warmte. De
geconcentreerde vloeistof stroomt terug naar de absorber en wisselt warmte uit met de oplossing uit de
absorber in een warmtewisselaar. Vervolgens slaat de waterdamp weer neer in de condensor door
koelwater. Dit water kan terug in de verdamper.
Omdat er (rest) warmte in overvloed is, of van de zonnecellen of van het koelwater van de generatoren
is deze techniek goed toe te passen in een jacht. De pompen die de stromen rondpompen is zijn de enige
elementen die elektriciteit gebruiken. (E. Bakker, 2010)
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9. Isolatie
Isolatie wordt gebruikt warmte buiten te houden en de kou binnen.
10. Smart Energy glass
Het jacht bestaat uit veel glas waar zon doorheen gaat en waardoor het jacht wordt opgewarmd.
Daarom wordt er een coting gebruikt die UV straling, die voor opwarming zorgt, niet doorlaat. Op
plaatsen waar het glas ook ondoorzichtig moet worden gemaakt zoals bij de eigenaarsuite wordt Smart
Energy Glass gebruikt. Dit glas heeft drie soorten standen. Licht en helder, donker en helder wat een
groot deel van het zonlicht niet doorlaat en ondoorzichtig. De energie die nodig is om van toestand te
veranderen wordt opgewekt wanneer de ruit in de stand donker en helder staat.
11. Lichtgewicht constructie (boeg en opbouw)
Door slim om te gaan met de constructie van het schip kan veel materiaal bespaard worden waardoor
het jacht zuiniger gaat varen. Hoe zuiniger hoe minder brandstof er meegenomen hoeft te worden wat
dit effect weer versterkt.
12. Energiebesparende LED verlichting
Er is LED verlichting aan boord omdat dit de meest zuinige verlichting is.
13. Lagere maximumsnelheid en cruisesnelheid
Vergelijkbare jachten van 60 meter hebben een maximumsnelheid van 15 tot 17 knopen. Er is gekozen
om de maximumsnelheid van dit jacht te verlagen naar 12 knopen omdat dit ontzettend veel energie
scheelt. Ook hoeven er hierdoor ook minder generatoren aanwezig te zijn. De cruissnelheid van het jacht
is 10 knopen.
14. Schroef
Het jacht wordt uitgerust met een dubbele schroef. De energiebesparing wordt gehaald door de schroef
en het roer te combineren. Dit scheelt 2 tot 6% brandstof.

Afbeelding 10, schroef en roer combinatie

15. Afstotende polymeerlaag tegen algen en afzetting aan de boeg
Een beschermende polymeerlaag kan ervoor zorgen dan algen zich niet kunnen hechten aan het schip.
Dit komt de wrijving onder water ten goede en een tweede voordeel is dat het schip niet meer hoeft
schoongemaakt te worden.
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9. Materialen
Scheepsbouw is een traditionele bedrijfstak en gebruikt materialen die zich hebben bewezen op het
gebied van betrouwbaarheid en kwaliteit. Nederlandse werven staan bekent om hun kwaliteit en zullen
niet snel overstappen naar het gebruik van andere materialen. In Nederland zijn alle scheepsrompen van
staal terwijl in Turkije alle scheepsrompen van composiet gemaakt worden. Het één is niet beter dan het
ander, aan beide materialen kleven nadelen en voordelen. In Turkije zijn ze gelijk met composiet
begonnen te bouwen. Dit is lichter en goedkoper en de kwaliteit die de Nederlandse werven bieden met
staal is moeilijk te evenaren. Composiet moet zich echter nog wel bewijzen, stalen schepen varen er al
rond sinds men zich het kan herinneren, van composiet niet.
Romp
Bij het ontwerp van het Greenpeace (zeil)schip de Rainbow Warrior III is uitgezocht door S. de Vos‐Effing,
en R. van Gijlswijk (2008) wat beter voor het milieu is een aluminium romp of een stalen romp.
Een romp van aluminium heeft een lagere milieu‐impact dan een romp van staal als je naar de gehele
levensduur van het schip kijkt. De milieu‐impact van een aluminium romp is hoger tijdens de productie
en recycling fase maar dit wordt goedgemaakt door dat aluminium lichter is waardoor minder diesel
gebruikt hoeft te worden tijdens het varen. Dit verschil is echter erg klein, slechts 1,2% (zie afbeelding
11)

Afbeelding 11, milieu‐impact verschillende rompen van de Rainbow Warrior III
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Bij deze berekeningen wordt ervan uitgegaan dat het schip een deel van de tijd zeilt en een ander deel
op de motor vaart. Wanneer meer gebruik wordt gemaakt van de motor wordt het aantrekkelijker te
kiezen voor een aluminium romp (tot 3% verschil).
Opbouw
De opbouw van het schip is van aluminium omdat dit licht is en makkelijk te bewerken is. Om het geheel
af te werken wordt dit geplamuurd, bewerkt met verschillende primers en gepolijst.
Inrichting
De inrichting van een jacht kan worden vergeleken met de inrichting van een huis. Voor de ruimtes
binnen in het schip zijn verschillende duurzame materialen geschikt zoals bamboe, kurk, verschillende
soorten hout of natuursteen.
Zoetwaterverbruik
Voor de winning van zoet water uit zout water wordt het zoute water onder druk door membramen
geperst waardoor de zoutkristallen eruit worden gefilterd. Gebruikt gezuiverd (afval)water en
regenwater wordt opgevangen, gefilterd en weer opnieuw gebruikt.
De afvalstromen vanuit de toiletten worden opgevangen in een tank waar het biologisch wordt
afgebroken totdat het geloodst kan worden in zee als het geen schade aanricht aan het milieu.
Alternatief voor teak
De meeste houten dekken op jachten zijn gemaakt van teakhout uit Birma. Het hout dat daar vandaan
komt is vaak illegaal gekapt en bij de kap van dit hout worden mensenrechten geschonden volgens
Milieu Centraal. Met het huidig tempo van illegaal kappen is over 10 jaar de laatste teakbossen in Birma
en daarmee de grootste voorraad in de wereld, gekapt.
Een alternatief voor teak is composiet met het uiterlijk van teak zoals esthec, flexiteek, tek‐dek, en
marinedeck 2000 (afbeelding 12). Dit is geen echt hout dus het gevoel van hout mist bij dit alternatief.
Een houten alternatief is Kebony hout afkomstig uit loofbossen in West‐Europa. Kebony is een bedrijf uit
Noorwegen wat voor jachten esdoornhout gebruikt. Het bedrijf bewerkt dit hout tot het bijna
vergelijkbare kwalitiet en uitstraling heeft tot gewoon teakhout. waardoor een volwaardig en ethisch
verantwoord alternatief ontstaat voor teak.

Afbeeldingen 12, alternatief gebruik van teak. Op volgorde: composiet, flexiteek, tek‐dek, marinedeck 2000 en
Kebony hout.
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