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EINDOPDRACHT BESCHRIJVING 
Transformeer een set data naar een korte muzikale compositie. (…) Als je dit als 
akoestische muziek doe, dan lever je een partituur in samen met een opname en 
een omschrijving van je compositie proces (hoe je de data hebt verwerkt tot een 
compositie) 
In dit opdracht moet je de volgende concepten behandelen en uitwerken: 

het mappen (omzetten) van data naar muzikale parameters (techniek) 
het zoeken naar betekenis in je keuze van data (conceptueel denken) 
het creatieve toepassing van de techniek: wat is het toegevoegde  

waarde van de data in je 
compositie? (realiseren 
van een concept) 

KORTE INLEIDING 
De zandmotor DeltaDuin is een voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin 
aangelegde kunstmatige zandbank in de vorm van een schiereiland. Door de 
zeestroming verandert de zandbank van vorm. Het zand ervan verspreidt zich in de 
loop der jaren langs de kust. Het is een experiment in het kader van dynamisch 
kustbeheer met de bedoeling op natuurlijke wijze, door de inwerking van golven, 
wind en stroming, de stranden en duinen te verbreden. 
 
Ten behoeve van de kustverdediging en het kustonderhoud is door 
Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland in de loop van 2011 voor het eerst 
zo'n schiereiland aangelegd voor de Delflandse kust, tussen Ter Heijde en 
Kijkduin, waar de natuurlijke stranden en duinen relatief smal zijn. Het is een 
strandhaak of haakwal. Naast het schiereiland liggen onder water nog twee 
zandsuppleties. Naar verwachting zullen door voorzieningen als deze in de 
aangrenzende zone tussen Hoek van Holland en Scheveningen bredere stranden 
en duinen ontstaan. Indien de zandmotor werkt zoals het verwacht wordt, zijn de 
komende twintig jaar geen zandsuppleties nodig voor de Delflandse kust. 
 

BRON: Zandmotor, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandmotor 
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DATA SET 

BRON: ‘’De Ontwikkeling van de Zandmotor’’ Deltares, juli 2016 
http://www.dezandmotor.nl/uploads/2016/09/monitoring-en-evaluatierapport-zandmotor-ned.pdf 

 
Elke lijn in de bovenstaande diagram staat voor een gedeelte van De Zandmotor, 
zoals in de legenda beschreven. De Zandmotor is in verschillende delen verdeeld, 
het begin (aangrenzende kust Zuid) en het einde (aangrenzende kust Noord), het 
midden (enkel Schiereiland) en de totale Zandmotor. Elk deel heeft zijn eigen lijn 
binnen deze diagram die het volume zand op een moment beschrijft. De diagram 
is in vijf delen verdeeld, vijf achtereenvolgende jaren (2011 tot 2015). De 
informatie bij de X-as (01/07, 01/10 ect.) is telkens de eerste dag (01/…) van de 
maanden januari (…/01), april (…/04), juli (…/07), oktober (…/10). De informatie 
op Y-as is het volume zand (x 103). Wanneer deze positief is: een toename en 
wanneer deze negatief is: een afname. 
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 01/07/’11 01/0  
1/’12 

01/07/’12 01/01/’13 01/07/’13 01/01/’14 01/07/’14 01/01/’15 01/07/’15   

Aangrenzende 
kust Noord 

0 0,35 0,65 0,8 1 1,2 1,25 1,6 1,75   

Aangrenzende 
kust Zuid 

0 0,25 0,45 0,5 0,55 0,6 0,75 0,8 0,8   

Totale 
surveygebied

  

0 -0,2 -0,3 -0,5 -0,35 -0,75 -0,9 -0,95 -1   

Enkel 
Schiereiland 

0 -0,8 -1,5 -1,75 -2 -2,5 -2,85 -3,25 -3,5   
          Volume in m3 x 103 (= x) 

 
 
UITLEG FORMULES 
88 / ( 127 ( 12 ( X ) ) )  12  à totaal aantal tonen in een octaaf 
    127  à maximale midi nootwaarde 
    88 à aantal miditoetsen op mijn midikeyboard	
 
88 / ( 127 ( -12 ( X ) ) ) -12  à totaal aantal tonen in een octaaf (negatief om  

negatieve waarden weg te werken) 
    127  à maximale midi nootwaarde 
    88 à aantal miditoetsen op mijn midikeyboard	
 
 
Het getal X kan uit de bovenstaande grafieken worden afgelezen. Dit getal wordt  
vermenigvuldigd met twaalf (het totaal aantal tonen binnen een octaaf). Vervolgens wordt  
deze uitkomst vermenigvuldigd met het getal 127 (maximale midiwaarde). Als laatste  
wordt deze uitkomst gedeeld door 88 (het totaal aantal toetsen op mijn midi-keyboard. 
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Aangrenzende kust Noord 
88 / ( 127 ( 12 ( X ) ) )  

x uitkomst midi-noot (afgerond) noot 
0 0 0 - 

0,35 6,06 7 g 
0,65 11,26 11 b 

0,8 13,85 14 d 
1 17,32 17 f 

1,2 20,78 21 a 
1,25 21,6 22 a# 

1,6 27,7 28 e 
1,75 30,3 30 f# 

 
Voorbeeld:  12 * 0,35  = 4,2 
  4,2 * 127  = 990,6 
  990,6 / 88  = 6,06 
 
 
 
Aangrenzende kust Zuid  
88 / ( 127 ( 12 ( X ) ) )  

x uitkomst midi-noot (afgerond) noot 
0 0 0 - 

0,25 4,33 4 e 
0,45 7,79 8 g# 

0,5 8,66 9 a 
0,55 9,525 10 a# 

0,6 10,39 10 a# 
0,75 12,9 13 c# 

0,8 13,85 14 d 
0,8 13,85 14 d 
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Totale surveygebied  
88 / ( 127 ( -12 ( X ) ) )  

x uitkomst midi-noot (afgerond) noot 
0 0 0 - 

-0,2 3,46 3 d# 
-0,3 5,195 5 f 
-0,5 8,659 9 a 

-0,35 6 6 f# 
-0,75 12,9 13 c# 

-0,9 15,586 16 e 
-0,95 16,45 16 e 

-1 17,318 17 f 
 
 
 
Enkel Schiereiland  
88 / ( 127 ( -12 ( X ) ) )  

x uitkomst midi-noot (afgerond) noot 
0 0 0 - 

-0,8 13,85 14 d 
-1,5 25,977 26 d 

-1,75 30,306 30 f# 
-2 34,636 35 b 

-2,5 43,295 43 g 
-2,85 49,3568 49 c# 
-3,25 56,28 56 g# 

-5,5 60,61 61 c# 
 
 
 
 
 
 
note:  het octaaf waarin de gecalculeerde noten zich begeven doet er niet toe. De noten 

kunnen in elk octaaf naar keuze worden gespeeld. 



HKU M&T: ALGORITMISCHE COMPOSITIE – MARCEL WIERICKX  
 EINDOPDRACHT 

SEM ZEEMAN 
CMP1 

 

NOTENMATERIAAL PER DATUM 
    datum            noten               tijd                       maat   
01/07/’11 -   00:00 – 00:18 - 
01/01/’12 e g d# d 00:18 – 00:25 1 tot en met 4 
01/07/’12 b g# f d 00:25 – 00:32 5 tot en met 8 
01/01/’13 d a a f# 00:32 – 00:36 9 tot en met 10 
01/07/’13 f a# f# b 00:36 – 00:40 11 tot en met 12 
01/01/’14 a a# c# g 00:40 – 00:45 13 tot en met 14 
01/07/’14 a# c# e c# 00:45 – 00:50 15 tot en met 16 
01/01/’15 e d e g# 00:50 – 00:58 17 tot en met 18 
01/07/’15 f# d f c# 00:58 – 01:05 19 tot en met 20 
??/??/20?? e d e g# 01:05 – 01:26 21 

 
 
MUZIKAAL VERHAAL   
Het muzikale verhaal wat ‘’The Sand Motor’’ verteld is de strijd tussen zeewater en 
zand. De compositie neemt je mee in een reis van 2011 tot een jaartal wat we niet exact 
kunnen bepalen. De eerste paar seconden van de compositie beschrijven de tijd dat de 
zandmotor nog niet was aangelegd. Vanaf het moment dat de mu ziek inkomt is de aanleg 
van de zandmotor voltooid en begint de strijd. Aan het begin van de compositie zorgt het 
zand voor enorm veel weerstand voor het water. De zeestroming (vanuit zuidwestelijke 
richting) wordt verbroken door de zandmotor en het water is gedwongen om een bocht 
om de zandmotor te maken. Ondanks deze omweg zorgt het water ervoor dat de 
zandmotor erodeerd. Wanneer het water zijn baan om de zandmotor heeft gevonden en 
weer in zijn gewenste richting (noordoostelijk) kan doorstromen, sedimenteerd het zand 
achter de zandmotor. Dit proces zorgt ervoor dat beetje bij beetje de zandmotor in de 
lengte kleiner wordt en, door erosie en sedimentatie achter de zandmotor, de kust wordt 
verbreed.  
Aan het tempo en dynamiek (afnemend) van de compositie is het proces van weerstand in 
de tijd af te leiden. Aan het begin biedt de zandmotor heftige weerstand voor het water, 
maar in de loop van de jaren zal ik afzwakken door de erosie. Aan het einde van de 
compositie wanneer alle muziek is verdwenen, is de zandmotor veranderd in een 
verbreedde kustlijn en is er dus geen weerstand meer. Het water wint. 
 
 
 
 


