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Les 15 Nederland in 2060 
 
 

1. Ruimtereizen 

 
SpaceX 

 
Boeing Starliner 

 
Thoth, ruimtelift 

 
U heeft een reisbureau en u verkoopt ruimtereizen. U geeft een informatieavond aan belangstellenden. 
Geef in een presentatie van vijf minuten informatie over de reis, de techniek en de veiligheid. U kunt 
gedeeltelijk uw fantasie gebruiken, maar zoek ook informatie die u kan helpen om het zo realistisch 
mogelijk te presenteren. 
 
Behandel deze vragen 

 Waar gaat de reis naartoe? 

 Hoe lang duurt de reis? 

 Hoe ziet de raket die u gebruikt eruit en hoe werkt-ie? (niet te technisch!) 

 Wat kunnen/moeten de passagiers onderweg en op de bestemming doen? 

 Wat voor veiligheidsmaatregelen neemt uw reisbureau? 

 Hoe kunnen passagiers zich voorbereiden op de reis? 
 

Informatie 
 De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft contracten met drie private ruimtevaartbedrijven 

die in de toekomst het internationale ruimtestation ISS moeten bevoorraden. Nu al in bedrijf: SpaceX 
en Orbital ATK, in de toekomst ook de Sierra Nevada Corporation. 

 Het Amerikaanse private ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic, van Richard Branson, gebruikt een Boeing 
747-400-vliegtuig voor het lanceren van zijn LauncherOne draagraket. Virgin Galactic wil kleine 
satellieten lanceren.  

 Ruimtevaartbedrijf Blue Origin: New Shepard ruimtecapsule. De draagraket van de capsule keert kort 
na de lancering terug met een zachte landing;  kan daardoor opnieuw gebruikt worden. Eerste bedrijf 
met een echte herbruikbare raket.  

 Het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing: nieuwe bemande ruimtecapsule 'Starliner'. Het 
nieuwe ruimtevaartuig, in de nabije toekomst bedoeld om astronauten naar het internationale 
ruimtestation ISS te brengen.  

 Het bedrijf Thoth Technology Inc. een twintig kilometer hoge toren, die bestaat uit opblaasbare 
segmenten. In de toren: een lift die mensen en vrachten tot op twintig kilometer hoogte kan 
brengen. Bovenop deze toren een groot platform voor de lancering van ruimtevaartuigen en 
raketten.  
 

 Bron: https://www.spacepage.be/nieuws/ruimtevaart/commerciele-ruimtevaart 
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2. Nanotechnologie 

 
nanobuisje  

 
microscopisch klein onderdeel 

 

 
 
U gaat aan uw medecursisten een presentatie van vijf minuten geven over nanotechnologie aan de hand 
van een of twee toepassingen van nanotechnologie uit de medische industrie, de materiaaltechniek, 
voedsel en/of intelligente producten. Maak uw verhaal niet te technisch, zodat iedereen het kan 
begrijpen. 
Geef in uw presentatie antwoord op de volgende vragen: 
  
Behandel deze vragen 

 Welke mogelijkheden zijn er nu al?  

 Wat is er in de toekomst nog meer mogelijk? 

 Wat zijn de voor- en nadelen/gevaren van deze toepassingen?  

 Wat is uw mening? Moeten we hiermee doorgaan of juist stoppen? 
 
Informatie 
 Nanotechnologie is technologie op atomaire en moleculaire schaal: 100 nanometer of kleiner. 
 Samenwerking tussen wetenschappers en ingenieurs op het gebied van  

 technische natuurkunde 
 materiaalkunde  
 chemie 
 robotica  
 chemische technologie 
 werktuigbouwkunde  
 biologie 
 elektrotechniek 

 Nanotechnologie probeert om materialen of machines van 100 nanometer of kleiner te maken. 
 Voordelen:  nuttig in de geneeskunde, bij het ontwerpen van computers, opwekken van elektriciteit 

(zonnepanelen)  en een  efficiënte verlichting 
 Risico’s: gezondheid van mensen, risico voor natuur, economie,  grote natuurlijke systemen zoals de 

aarde. Sommigen willen regels voor het gebruik van nanotechnologie. 
 Begin: een lezing van Richard Feynman tijdens een vergadering van de American Physical Society in 

Caltech op 29 december, 1959 over manieren om  individuele atomen te laten bewegen  
 Eerste boek: Eric Drexler, “Engines of Creation: The coming Era of Nanotechnology" (1986)  
 Eerste ontdekkingen: de koolstof nanobuisjes en de scanning tunneling microscopy 
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3. 3d-printers 

 
geprinte lagers voor een as 

 
3d-printer 

 
medische toepassing 

 
 
U bent architect en wilt een woning gaan printen. U legt op een verjaardag aan uw buren en kennissen in 
vijf minuten uit hoe u dat gaat doen en wat de voor- en nadelen zijn van deze manier van bouwen. Ook 
vertelt u wat er in de toekomst nog meer mogelijk is met 3d-printen.  
 
Behandel deze vragen 

 Wanneer is 3d-printen ontstaan? 

 Hoe werkt het ? 

 Welke materialen worden gebruikt? 

 Waarvoor worden de geprinte voorwerpen gebruikt? 
 
Informatie 
 Ontstaan bij het MIT in de Verenigde Staten in 2000. 
 Het MIT heeft licenties overgedragen aan zes bedrijven voor commerciële productie. 
 Vanaf 2005 populair bij hobbyisten 
 3D printen kan een massaproduct worden waarmee consumenten geld kunnen besparen bij het 

kopen van huishoudelijke producten. 
 Van een fijn poeder worden lagen gemaakt. Die lagen worden één voor één aangebracht.  
 De vormen worden bepaald door een  door een CAD-bestand.  
 Een andere methode is het gebruikmaken van vloeistoffen. Met een uv-lamp wordt iedere 

vloeistoflaag vastgemaakt.  
 Goedkoopste 3D-printers kosten een paar honderd euro: lage resolutie en zijn niet al te snel. 
 Resoluties en afmetingen van de modellen 
 Het materiaal is meestal kunststof, maar metaal is ook een mogelijkheid 
 Ontwerpers kunnen tijd besparen bij het maken van modellen: niet meer met de hand. 
 Mogelijkheden: medische wetenschap, architectuur, mode en design, de game- en filmindustrie  
 Ook kunstenaars gebruiken deze techniek om hun creaties te maken 
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4. Zeewier 

 
als voedsel 

 
zeewierbladeren 

 
sushi 

 
 
U bent betrokken bij een proef met het produceren van zeewier. U houdt een informatiebijeenkomst voor 
belangstellenden (dus maak het niet te technisch) waarin u probeert mensen enthousiast te maken voor 
zeewierteelt. Beantwoord in uw presentatie de volgende vragen:  
 
Behandel deze vragen 

 Wat is zeewier? 

 Waar telen jullie de zeewier? 

 Waarom is Nederland een goed land is voor zeewierteelt?  

 Waarvoor kan je zeewier gebruiken?  

 Wat is het belang voor de economie en voor het milieu?  

 Hoe kan zeewier bijdragen aan het wereldvoedselprobleem? 
 
Informatie 
 Zeewier: een aanduiding voor diverse soorten algen die in zee leven.  
 De vorm doet in enkele gevallen wat denken aan die van landplanten: stengels en bladeren. 
 Zeewier heeft nodig: zout water, voldoende licht en een voldoende stevige ondergrond 
 Zeewier komt vaak voor in kustgebieden.  
 Op zijn diepst leven zeewieren op enkele meters, op zijn hoogst net onder het waterpeil.  
 Onder gunstige omstandigheden kan zeewier wel 60 meter lang worden. 
 Zeewier is voedsel, vooral in Azië, soms in Europa. 
 Gebruik: groente, smaakmaker of decoratie 
 Japan: de rijst van sushi wordt bij elkaar gehouden door zeewier 
 Indonesië: agar-agar, een vegetarisch bindmiddel.  
 Rijk aan mineralen zoals jodium en calcium en sporenelementen. Afhankelijk van de soort bevat het 

tevens vitaminen als vitamine C en E.  
 Een deel wordt niet door het lichaam afgebroken en kan als voedingsvezel worden gezien. 
 Stichting Noordzeeboerderij in 2015: een kleinschalige proef om zeewier te telen.  
 In de Oosterschelde bij Neeltje Jans wordt ook zeewier geteeld. 
 Een andere toepassing is  lichaamsverzorging: bijvoorbeeld bij saunabehandelingen 
 Nog een toepassing: Wageningen Universiteit startte in 2010 twee proeven in de Noordzee, waarbij 

zeewier gekweekt wordt voor omzetting in biogas. 
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5. Domotica: robotisering van het huis 

 
stofzuigrobot 

 
Wakamaru 

 
sociale robot Paro 

 
 
Al sinds de tweede helft van de vorige eeuw worden robots gezien als iets van de toekomst. Inmiddels zijn 
robots onmisbaar in de industrie, bijvoorbeeld bij de productie van auto’s. Hoe is het thuis? Laat in je 
presentatie zien hoe ver robots al in ons dagelijks leven zijn doorgedrongen. Wat is je verwachting voor de 
toekomst? Maken robots ons leven anders?  
 
Behandel deze vragen 

 Wat wordt er met Domotica bedoeld? 

 Hoe is dit verschijnsel ontstaan? 

 Voor welke groepen mensen kan dit nuttig zijn?  

 Hoe zal de toekomst van Domotica zijn en wat betekent dit voor het dagelijks leven? 
 
Informatie 
 Herkomst woord domotica: domus (=huis) + robotica; alternatieve naam: smart homes 
 toepassen van elektronica en huisnetwerken voor de automatisering van processen in huis 
 integratie van technologie in het huis en diensten van organisaties en bedrijven 
 ontstaan als hulpmiddel voor mensen met een handicap 
 functies worden gekoppeld met draadloze verbindingen 

 audio/video 
 verwarming en airco 
 alarmsystemen, en aanwezigheidssimulatie tegen inbraak 
 automatische verlichting, sfeerverlichting 
 automatische deuren 
 keukenapparatuur, bijvoorbeeld de oven of het koffiezetapparaat 
 aanvullen van de keukenvoorraad en bestellen via internet bij de supermarkt 
 verwarming aanzetten via mobiele telefoon 
 ramen automatisch laten sluiten 
 brand- of rookalarm naar bewakingscentrale 
 mobiliteitsbewaking (van een persoon) voor ouderen 

 Speciale vorm: huisrobots 
 Robotstofzuigers 
 Robotgrasmaaiers 
 Robots voor mensen met een handicap: kunnen kleren in de wasmachine doen of vuile borden 

en kopjes in de afwasmachine zetten. 
 Sociale robots voor ouderen die alleen wonen, voorbeelden Wakamaru en Paro, die eruit ziet als 

een babyzeehond. 
 
  


