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Les 1:  01 februari 2011 

Week 1  introductie opgave, toelichting thema, richtlijnen maquette, onderzoeksplannen 
Huiswerk buurtkeuze, kaart 1:10.000, piepschuimmaquette 1:10.000, 1 onderzoekplan 
 

19:30 uur introductie thema, opgave en toelichting huiswerk door Mathias Lehner 
21:15 uur inspiratielezing ‘Interactie met bewoners’ door Mathias Lehner  
20:45 uur vragen aan docent 
21:00 uur einde les 
 
 
Huiswerk 
 
1. Dorpskeuze 
Kies het voorgestelde dorp. Alternatief: Kies een dorp dichtbij waar je woont en makkelijk vaker 
kan komen om te analyseren. Maak voor jezelf duidelijk hoe groot je werkgebied is, welke schaal 
kaart heb je nodig om alles af te beelden? 

2. Tekst 
Schrijf in 100 woorden op wat het voor dorp is. 

De Noordelijke Indische Buurt in Amsterdam is een behoorlijk multiculturele wijk binnen de Ring van de 
hoofdstad. De buurt ligt tussen de spoorlijn Utrecht/Amersfoort-Amsterdam CS en het Flevopark. De 
hoofdwinkelstraat is de Javastraat, waar een groot aanbod aan Marokkaanse, Turkse, Indische en andere 
eethuisjes, groentewinkels en kleine zaakjes zijn. Er komt in de laatste jaren steeds meer horeca, zelfs een 
jeugdherberg (Stayokay) en een bioscoop met club en restaurant (Studio/K) aan het Timorplein. Ook elders 
komen nieuwbouwprojecten en wordt driftig gerenoveerd. Er komen steeds meer koop- ipv. Huurhuizen en ook de 
bevolkingssamenstelling veranderen, omdat er meer autochtonen komen wonen. 
(Voorbeeld 1, 99 woorden, Mathias Lehner) 
 
De Indische Buurt is een wijk in het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam, in de Nederlandse provincie 
Noord-Holland. De naam van de grotendeels uit de vroege 20e eeuw daterende wijk is ontleend aan het feit dat de 
straatnamen vernoemd zijn naar eilanden en andere geografische begrippen in de vroegere kolonie Nederlands-Indië. 
In 2003 telde de buurt 23.357 inwoners. De buurt wordt aan de westkant begrensd door de spoorlijn Amsterdam 
– Hilversum (met het Muiderpoortstation), aan de oostkant door het Flevopark, aan de noordkant door de 
Zeeburgerdijk en aan de zuidkant door de Ringvaart van de Watergraafsmeer. De Indische buurt is etnisch zeer 
divers; een hoog percentage van de inwoners is allochtoon en er worden naar schatting 100 talen gesproken. 
(Voorbeeld 2, 119 woorden, Wikipedia) 
 
3. Kaart 
Maak een kaart van het dorp op schaal 1:10.000. Gebruik hiertoe via de gemeente een Autocad 
dwg of pdf of als alternatief een (samengestelde) kaart uit Google maps. Teken naast de openbare 
buitenruimte ook de openbare binnenruimten in, zoals cafés, een bibliotheek, kerk enz. Neem als 
voorbeeld de kaart van Nolli. Je kaart is alleen zwart/wit, of wit met zwarte lijnen of zwart met 
witte lijnen. 
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 Voorbeeld: Plan van Nolli van Rome 
 
4. Maquette 
Maak een eenvoudige maquette van de locatie op schaal 1:10.000. De onderlegger is een kaart 
gelijmd op stevig golfkarton, waarop 5-10 mogelijke ontwerplocaties dmv een gekleurde lijn zijn 
omrand. De bebouwing is van een kleur piepschuim en vast erop gelijmd, schat daarbij de 
hoogtes van de gebouwen ongeveer in. 
 

 Voorbeeld: Maquette Javaplein, Indische Buurt 
 
5. Onderzoeksplan 
Schrijf een onderzoeksplan waarin je voor jezelf vastlegt rond welke tijden je het gebied gaat 
analyseren, en welke methodes je wilt gaan toepassen. Het onderzoeksplan is 1 blad A4 waarom 
je antwoord geeft op de volgende vragen: wie, wanneer, waar en wat/hoe. 

Bekijk de aangegeven literatuur en jouw bekende analyses en tijdschriften. Er zijn legio mogelijke 
methodes en technieken voor je onderzoeksplan: wandelen, in de openbare ruimte of een 
belendend café zitten, observeren, notities maken, met bewoners, gebruikers, winkel- of café-
eigenaren praten enz. Gebruik ook de inspiratie van Inge Hoonte om een aantal die je aanspreken 
over te nemen of zelf te bedenken. 

Schrijf ook op wat je verwacht te zien, en hoe je dat zou kunnen afbeelden, bijvoorbeeld door 
kaarten waarop de routes en verblijfsplaatsen van gebruikers te zien zijn. Schrijf op, welke 
gebruikersgroepen je verwacht aan te treffen en verifieer dat met je observaties. 
 
Mail al je huiswerk op maandag 13 februari naar karin.christof(at)gmail.com en mathias(at)legu.nl 
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Voorbeeld onderzoeksplan 

Week Wat Wanneer Waar Hoe/met wie Product 
      
1 Opstellen 

onderzoeks-
plan 
 

    

2 Vervaardigen 
kaarten 

    

Voor-
beeld 

Inventarisatie 
gebruik en 
gebruikersgroepen

Zaterdagmiddag 
van 14:00 - 
16:00 uur 

Vanuit bankje 
in de zon op het 
Timorplein 

- Tekening met verschillende 
kleuren lijnen voor 
bewegingspatronen en soort 
gebruiker 
- Fotograferen gebruikers  

- 4 Tekeningen
- 20 Foto’s  

Voor-
beeld 

Inventarisatie 
gebruik en 
gebruikersgroepen

Zaterdagavond 
van 21:00 - 
22:00 uur 

Vanuit tafeltje 
aan café 
Studio/K aan 
het Timorplein 

- Tekening met verschillende 
kleuren lijnen voor 
bewegingspatronen en soort 
gebruiker 
- Schetsen van gebruikers  

- 2 Tekeningen
- 10 Schetsen 
met potlood  

3 -     
4 Vragenlijsten 

 

 

    

5 -     
6 Feedback 

bewoners 

 

    

 

Dit document staat online: 
http://www.legu.nl/lang/nl-nl/onderwijs/academie-van-bouwkunst-2012-academy-of-
architecture-2012/ 

 


