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Gielissen Interiors 

Gielissen is een groep van 
bedrijven in interieur (Interiors), 
standbouw (Exhibitions) en 
evenementen (Events). In 1937 
is Gielissen opgericht door Toon 
Gielissen, toen als 
aannemersbedrijf. In 1945 gaat 
Gielissen zich richten op 
tentoonstellingsbouw, op 
verzoek van Philips in 
Eindhoven. Vanaf 1971 vindt dit 
over de hele wereld plaats. 
 
Naast de standbouw waren er 
mogelijkheden in de 
interieurbouw, maar omdat 
klanten geen interieur wilden 
laten maken bij een 
standbouwbedrijf, wordt in 1990 
Gielissen Neos opgericht (nu 
Gielissen Interiors) in Helmond.  
 
De boten die Gielissen Interiors 
bouwt zijn ‘houseboats’, bedoeld 
voor vakantiegangers of als 2e 
huis. Het is de bedoeling dat ze 
alle luxe hebben die de 
vakantiegangers belangrijk 
vinden.  
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De energie opwekkende boot 

Het project 

Een week vakantie op een woonboot, 
varen zonder verder ergens rekening 
mee te hoeven houden. Voor veel 
mensen is dit hun droomvakantie. 
Helaas is dit niet de werkelijkheid. Met 
het huidige energiesysteem is het 
slechts mogelijk om 32 uur te varen. 
Daarna moet de boot weer opladen aan 
de kade. De opdracht was om deze 
vaartijd te verlengen. 

 

Het onderzoek  

Tijdens dit project hebben we onder-
zoek gedaan naar twee belangrijke 
aspecten bij het energieverbruik op de 
boot, namelijk energie opwekken en 
energie besparen. Het grootste deel 
van ons onderzoek was gericht op 
verschillende manieren van energie 
opwekken op de boot.  
 
 
 

Energie besparen 

De makkelijkste manier om ervoor te 
zorgen dat de boot langer kan varen, is 
door energie te besparen. Er wordt nu 
dagelijks gemiddeld 22 kWh energie op 
de boot verbruikt. Dit verbruik kan 
volgens ons flink omlaag met de 
volgende tips:  

 Betere isolatie op de boot zodat 
de airco (de grootste 
verbruiker) minder lang aan 
hoeft. 

 Door middel van sensoren 
kunnen apparaten automatisch 
worden uitgeschakeld wanneer 
ze niet meer gebruikt worden.  

 De klanten kunnen korting 
krijgen als ze minder dan 22 
kWh per dag verbruiken. 

 

Energie opwekken 

Bij het onderzoek naar energie 
opwekken op de boot hebben we 3 
belangrijke deelonderzoeken gedaan:  

1. Onderzoek naar verschillende 
manieren om energie op te 
wekken. 

2. Deze toepassen op de boot. 
3. Bepalen welke methode het 

meest effectief is.  

We hebben onderzoek gedaan naar 
windenergie, zonne-energie en water-
kracht.  

 

Creativiteit 

We hebben met een vernieuwende blik 
naar de boot gekeken en bekeken op 
welke plekken ruimte is voor ver-
nieuwing. Door out of the box te denken 
hebben we het voor elkaar gekregen 
om alle ruimte op de boot optimaal te 
benutten.  

Eindresultaat  

Na een jaar lang hard gewerkt te 
hebben mag het eindresultaat er 
wezen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen 
bij zonnepanelen op het dak en met 
strips onder een hoek van 35 graden op 
de zijkant van de boot. Ook hebben we 
watermolens aan de onderkant van de 
boot bevestigd. Dit alles zorgt ervoor 
dat er nu in plaats van 32 uur 124 uur 
en 48 minuten gevaren kan worden.  
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