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Les 2:  14 februari 2012 (Karin Christof) 

Week 2  workshop onderzoeksmethodes, vaststellen onderzoeksplan 
Huiswerk 1e onderzoek en keuze 2 locaties, 5 onderzoekskaarten 1:1.000 / 1:500 op min. A3 
 

19:30 uur voorbereiden presentatie: ophangen kaarten (ev. foto’s) en maquettes 
19:40 uur presentatie locaties 8 x 5 min 
   - voorlezen 100 woorden  
   - motivatie buurtkeuze 
   - aanwijzen en omschrijven openbare ruimten, mogelijke redenering keuze 
   - vragen 
    - wat mist om buurt inzichtelijk te maken? 
  - 
20:30 uur presentatie onderzoeksplan 8 x 5 min 
   -  
21:10 uur toelichting huiswerk door docent 
21:25 uur vragen 
21:40 uur einde les 
 
 
Huiswerk 
 

 
Het Javaplein in Google maps 
 
1. Locatiekeuze 
Binnen je dorp kies je 2 stedenbouwkundige ruimten uit waarna je onderzoek gaat doen en 
waarvoor je een schetsontwerp gaat maken. Maak voor jezelf duidelijk hoe groot je werkgebied is.  
 
 
2. Tekst 
Schrijf in maximaal 400 woorden op wat het voor openbare ruimten zijn aan de hand van de 3 
kopjes Ruimte, Gebruik(ers) en SWOT Analyse, en stop vervolgens de tekst in een wordle 
(http://www.wordle.net), aantal woorden instellen op 50. Kies een compositie die qua kleur en 
font past bij de gekozen ruimte. Print het in kleur en op A3 uit 
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Ruimte: 
Het Javaplein is het Oostelijke einde van de multiculturele winkelstraat, de Javastraat. Het is een polygonale lege 
ruimte begrensd met woongebouwen van Berlage zonder beplinting, opgeknapt en nu starters-/studentenwoningen 
(Zuiden) met ervoor een groentestalletje. In het Westen een ‘Frans’ puntvormig einde van een 19e eeuwse bouwblok 
met erin een bakkerij en een bruin café. In het Oosten staat het monumentale badhuis, nu een eetgelegenheid met 
een verhoogde loggia en terras aan de voorkant, op het plein daarachter komt wat horeca op. In het Noorden een 
bouwblok met aan de hoek een snackbar, en iets terug geplaatst ten opzichte van de oorspronkelijke bebouwing een 
nieuw blok met een toren en daarin straks naast huur- en koopwoningen ook de nieuwe bibliotheek. De bebouwing 
is over het algemeen 4-laags, het badhuis wat lager, de nieuwbouw wat hoger. 
Het plein wordt diagonaal doorkruist door een tramlijn, die er net voor het plein een halte heeft. Dwars over het 
plein gaat een druk bereden weg, met ook een buslijn. Het plein zelf is recentelijk vernieuwd met wat oriëntaals 
aandoende cirkelvormige fonteintjes. Weinig beplanting, weinig meubels op straat. Het platte vlak van het plein 
meet ca. 60m x 120m. (193 woorden) 
 

 
Verschillende gebruikers in de openbare ruimte 
 
Gebruik(ers): 
Naast de bus en de tram die er alle 10-15 minuten overheen rijden zijn er veel auto’s, brommers en fietsers in 
Noord-Zuid richting. Slenterend winkelpubliek en minder verkeer komen uit de Javastraat. Het plein ligt langs 
een Oost-West route naar het Flevopark. Het publiek is gemengd. Gekleurd en wit, oud en jong. Groepen 
jongeren, groepen allochtone mannen. Er wordt nauwelijks op het plein gezeten of stil gestaan, vooral gelopen en 
gekeken. (71 woorden) 
 
SWOT analyse: 
(Voor een tekst in dit voorbeeld blijven alleen 140 woorden) 
 

 Positief Negatief 

 

Intern 

 

Strengths

 

Weaknesses 

 

Extern 

 

Opportunities

 

Threats 
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Beschrijvingen Javaplein in Wordle 

 
3. Vijf onderzoekskaarten 
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 je komt iets te weten, dat je niet ziet, dan kom je daarvoor terug en maak je 
ervan een onderzoekskaart. 

 
Maak vijf kaarten van elk van de twee locaties op schaal 1:500. Gebruik hiertoe via de gemeente 
een Autocad dwg of pdf of als alternatief een (samengestelde) kaart uit Google maps. Teken als 
onderlegger naast de openbare buitenruimte ook de openbare binnenruimten in, zoals cafés, een 
bibliotheek, kerk enz. (voorbeeld Nolli). De onderlegger is alleen zwart/wit; wit met zwarte lijnen 
of zwart met witte lijnen. 
 

Rondom de kaarten arrangeer aan alle vier kanten foto’s van de openbare ruimte, die het aanzicht 
in de desbetreffende hemelsrichting weergeven. De foto’s zijn in kleur op de kaart waarop je 
aangeeft waar je de opnamen hebt gemaakt, maar in zwart wit op de overige kaarten. 
Het onderzoek wordt in de kaarten ingetekend op passende en in één oogopslag duidelijke wijze. 
Foto’s die horen bij een bepaalde onderzoekskaart zijn wel in kleur. Gebruik als inspiratie 
verkeersborden en maak zelfbedachte logo’s voor gebruikers, ruimtelijke kwaliteiten en 
gebruiksintensiteiten. Deze typografie maakt het leesbaar maken voor jouw collega’s en voor de 
gebruikers en bewoners eenvoudiger. 

   
Gebruiksvormen        Gebruik en locatie    Functies inkleuren 
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Mogelijke thema’s voor de onderzoekskaarten: 

- je eigen route en waar je de locatiefoto’s nam 
- beweegpatronen, routes, tijdstip en intensiteit gebruik van verschillende gebruikers 
- verblijfplekken van verschillende gebruikers met de tijd en de duur van het verblijf 
- ruimte die (soms) tijdelijk wordt gebuikt (terrasje, markt, vuilnis, markt enz.) 
- je eigen welzijn, ervaring, gevoel of sensatie op verschillende plekken waar je zat of liep 
- kwaliteiten volgens de bewoners die je sprak 
- knelpunten volgens de bewoners die je sprak 
- thema’s die in je opkomen, als je op de locatie bent 
 

 
4. Gebruikers 
Maak een tabel van de verschillende gebruikersgroepen en noteer wie je wanneer ziet.  

  Tijdstip Contact 
Te voet Bijvoorbeeld: 

- Kinderen autochtoon/allochtoon 
- Jongeren autochtoon / allochtoon 
- (groepen) mannen (allochtoon) 
- Winkelpubliek autochtoon / allochtoon 

Bijvoorbeeld 

14-19.00uur 

Bijvoorbeeld: 

Rashid 
Hamada, 06 
1489 2723 

Fiets, snorfiets  

 

  

Gemotoriseerd  

 

  

OV  

 

  

anders  

 

  

 

Mail al je huiswerk op maandag 13 februari naar mathias(at)legu.nl 

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

 


