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P2a Mens – land, ruimte, mens 
AvB Amsterdam, landschapsarchitectuur, voorjaar 2012 
Docent: ir Mathias Lehner, lehner gunther. mathias@legu.nl. Zie ook www.legu.nl 
 
 

 
De Rijp © VVV Graft De Rijp 

Deze opgave gaat over landelijke openbare ruimte. Het 
platte land wordt geïdealiseerd. Mensen worden er 
lyrisch van. Iedereen willen ‘buiten leven’. Er zijn 
ruimtelijke verschillen tussen een stedelijke en een 
landelijke locatie in context, schaal en inrichting. Maar 
ook het menselijke aspect verschilt. In het dorp is er een 
geringer aantal (potentiële) gebruikers en een andere 
wijze van gebruik. Er zijn verschillen in tempo, habitus 
en – hedendaagse of traditionele – ruimtelijke rituelen. 
 

Opgave 
 
De opgave bevat een grondig onderzoek en een schetsmatig, voorlopig ontwerp voor een 
openbare ruimte in een landelijke omgeving. Daarbij gaat het om de essentie van een publieke 
plek in een dorp. Deze ruimte kan zijn vormgegeven als groene, parkachtige ruimte of juist als 
een verharde, pleinachtige ruimte. Het te vervaardigen ontwerp sluit ideaal aan bij het huidige 
gebruik dat door middel van onderzoek is gedocumenteerd, of een tijdens het proces naar voren 
gekomen, wenselijke nieuwe wijze van gebruik. 
De afmeting van de publieke ruimte als ‘leegte’ tussen de bebouwing wordt op de ideale maat 
aangepast. Dat gebeurt door middel van het plaatsen van aanvullende, niet nader uit te werken 
bebouwing. 
 
Locatie 
 
Het onderzoeksgebied is het dorp De Rijp in Noord-Holland, noordelijk van Amsterdam, dat 
goed bereikbaar is met openbaar vervoer. Na het bepalen van de grenzen van je 
onderzoeksgebied (de buurt) vervaardig je een eenvoudige Nolli kaart met daarop mogelijke 
locaties. Je kiest je 2 stedenbouwkundige ruimten uit waarna je onderzoek gaat doen en waarvoor 
je een schetsontwerp gaat maken.  
In overleg met de docent kan je overigens een alternatief dorp kiezen, dat in de omgeving is van 
je woonplek, dat je goed kent en waar je tijdens het ontwerpproject regelmatig kan komen. 
 

    
De maat van de openbare ruimte (hier de Piazza Navona in Rome in de kaart van Nolli) wordt aangepast door aanvullende bebouwing 
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Werkwijze 
Omdat het onderzoek en de ontwerpen van de docenten Lehner (dorp) en Horlings (stad) met 
elkaar worden vergeleken tijdens tussen en eindpresentatie, is het werken en presenteren op 
vergelijkbare wijze belangrijk. Kaarten, tekeningen en foto’s worden op dezelfde en dus 
vergelijkbare wijze vervaardigd. De docenten geven hiervoor in de eerste les richtlijnen aan. 
 
Het locatieonderzoek vindt plaats in de tweede week. De student doet dit zelfstandig op zelf te 
kiezen tijdstippen. Het resultaat wordt in kaarten verbeeldt. Het onderzoek bestaat uit het 
observeren en noteren van het gebruik van de gekozen locatie door verschillende groepen op 
verschillende tijden. Je maakt bijvoorbeeld foto’s en tekent in waar mensen wat doen. Daarnaast 
is er onderzoek dat aansluit bij het specifieke karakter en gebruik van de locatie. Stel dat je te 
weten komt, dat jongeren met brommers elkaar in het weekeinde op de locatie ontmoeten om 
stunts uit te halen. Dan kun je daar bijvoorbeeld een video van maken. De wijze van 
locatieonderzoek bepaalt de student zelf en stelt een onderzoeksplan op dat de docent goedkeurt.  
 
Na het primaire onderzoek en de locatiekeuze is er in week 4 verdiepend, interactief onderzoek 
door middel van een vragenlijst over de kwaliteiten en knelpunten van de locatie die aan 
bewoners en gebruikers wordt voorgelegd. Het interactieve onderzoek wordt aangevuld door 
narratieve cartografie (Reijndorp, Reinders), waarbij verhalen, herinneringen en betekenissen in 
grafische vorm leesbaar worden gemaakt in een kaart (Rothuizen). 
 
Direct na de keuze voor een buurt wordt een werkmaquette van de buurt op schal 1:1.000 of 
1:500 vervaardigd. Na het primaire onderzoek wordt een eerste schetsontwerp gemaakt voor 
twee gekozen locaties in de buurt, waarbij de stedenbouwkundige ruimte wordt aangepast tot de 
ideale maat. De ruimte wordt afleesbaar in een stedenbouwkundige werkmaquette op schaal 
1:1.000 en op een maquette van de ruimte 1:500 of 1:250, met de juiste hoogte van de omstaande 
gebouwen. Er zijn richtlijnen voor de materialisering van de maquettes om vergelijkingen 
mogelijk te maken. 
 
Stappenplan van week tot week 
Week 1  introductie opgave, toelichting thema, richtlijnen maquette, onderzoeksplannen 
Huiswerk buurtkeuze, kaart 1:10.000, piepschuimmaquette 1:1.000, 1 onderzoekplan 
Week 2  workshop onderzoeksmethodes, vaststellen onderzoeksplan 
Huiswerk 1e onderzoek en keuze 2 locaties, 5 onderzoekskaarten 1:1000 of 1:500 op min. A3 
Week 3  presentatie locaties en primair onderzoek, oplossingrichting, lez ontwerpbus 
Huiswerk aanpassing ruimte, schetsontwerp, doorsnede, plattegrond, maquette 1:500 
Week 4  presentatie schetsontwerp 
Huiswerk 2e onderzoek, vragenlijst, eigen methode min 5 personen, 2e tijdstip locatie nodig? 
Week 5  presentatie secundair onderzoek 
Huiswerk voorlopig ontwerp, doorsnede, plattegrond, maquette, ruimtelijke handschets 
Week 6  presentatie voorlopig ontwerp 
Huiswerk definitief ontwerp, vergelijking oppervlaktes, beheerskosten, feedback bewoners 
Week 7  presentatie definitief ontwerp 
Huiswerk presentatiepanelen, maquettes 1:500, 1:200, plgr., dsn., trigger image (Photoshop) 
Week 8  eindpresentatie 
 
Beoordelingscriteria 
Kwaliteit en opbouw onderzoek ruimtelijkheid, gebruik en tijd (incl. documentatie) 
Effectiviteit ruimtelijke ingreep 
Logisch vervolg ontwerp en aanpassingen op onderzoek en interactie 
Kwaliteit presentaties, huiswerk en aanwezigheid 


