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Les 03:  21 februari 2012 

Week 3  presentatie locaties en primair onderzoek, oplossingrichting 
Huiswerk aanpassing ruimte, schetsontwerp, doorsnede, plattegrond, maquette 1:500/1:250 
 
19:30 uur voorbereiden presentatie: ophangen kaarten, maquettes, wordles (A3) 
  Post-it les 02; terugkijkend, wat gedaan, wat besproken 
19:35 uur boekpresentaties - bonuspunten 
19:40 uur presentatie 2 locaties 6 x 5 min (+10min uitloop) 
   - voorlezen 100 woorden/bekijken wordle 
  - matcht verhaal met presentatie?  
   - motivatie locatiekeuzes, SWOT 
  - overmaat, niveauverschillen, inrichting, wat zou je aanpassen; input genoeg? 
    - wat mist om het gebruik/kwaliteiten van de locatie inzichtelijk te maken? 
  - vragen 
 
- drankjes(halen)- 
 
20:20 uur presentatie onderzoekskaarten 6 x 10 min  (+15min uitloop) 
   - Post-it categorie/content kaart (student zelf) 
   - welk onderzoek ‘generiek’, welk typisch voor de locatie? 
    - wat zou een (nodig) aanvullend (of verdiepend) onderzoek kunnen zijn? 
21:35 uur toelichting huiswerk door Mathias Lehner 
21:45 uur vragen, Post-it les 03 
21:50 uur einde les 
 
 
Huiswerk 

 
Het Javaplein in tekeningen 

 
1. Tekeningen (bestaand) 
Teken je 2 stedenbouwkundige ruimten. Gebruik zwarte lijnen van verschillende dikte. De 
tekeningen zijn op schaal 1:500 (of 1:250) en bevatten naast de bestaande bebouwing (zwarte of 
grijze hatch, details doorsnede alleen mits (semi)openbaar toegankelijke ruimten), de huidige 
beplanting en inrichting en de gebruikers die je in je onderzoek tegenkwam (als realistische 
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poppetjes lijntekeningen). Schrijf bij gebruik van verschillende tijdstippen de tijd erbij. 
Bijvoorbeeld bij een groepje spelende kinderen: zaterdagmiddag 13.00-15.00 uur.  
Plak de tekeningen op een paneel A1 of A0. Het paneel bevat: plattegrond met de omstaande 
bebouwing in zwart of grijs (tenzij toegankelijk), noordpijl, hoofdmaten. Daaromheen de 
aanzichten van de ruimtebepalende gevels en daaronder een of twee doorsneden met 
hoofdmaten en (straat)naam. 
 
2. Maquette (bestaand) 
Maak een eenvoudige maquette van de 2 ontwerplocaties op schaal 1:500. De onderlegger is een 
kaart gelijmd op stevig (golf)karton. De bebouwing is van één kleur piepschuim en vast erop 
gelijmd, schat daarbij de hoogtes van de gebouwen ongeveer in. 
 

 
Voorbeeld: Maquette Javaplein, Indische Buurt 
 
3. Tekeningen (schetsontwerp en aanpassing ruimte) 
Ontwerp een ideale opstelling voor de gekozen openbare ruimten. Pas de ruimte aan op de 
gebruikspatronen die je hebt geanalyseerd en die je voorziet aan de hand van je ontwerp. Waar 
nodig plaats je ntb. bebouwing of, als dat nodig is vindt gedeeltelijke sloop plaats voor bijv. een 
doorgang enz. Teken de nieuwe bebouwing in rood in. 
 

 
Aangepast Javaplein in tekeningen 
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Met deze schetsontwerpen toon je vooral het ontwerpproces. Zij zijn op eenvoudige wijze 
gepresenteerd, maar minimaal gedocumenteerd door middel van: 
- een simpel Moodboard/collage met sprekende afbeeldingen 
- tekeningen (plattegrond, doorsnede, met mensen) 1:500 (mag met de hand op schetsrol) 
- één ruimtelijke schets (met de hand of met Sketchup) 
Plak alles op een paneel A1 of A0 (zelfde wijze als bestaande situatie, om te kunnen vergelijken). 

Aarzel niet om meer dan één paneel te maken omdat je verschillende opties voor 
ontwerpingrepen wilt laten zien. Je kunt de opties met een korte lijst van voor- en nadelen kan 
vergelijken. Schrijf de argumenten op de tekening. 

Voorbeeld: 
+    - 
Meer ruimte voor fietsers  Tram wordt prijzig omgelegd 
Een mooi besloten plein  Onoverzichtelijke toegangswegen tot plein 
Identiteitsgevend  nieuw gebouw  
 
 
4. Inzetstukken voor maquette 
Tenslotte, maak de nodige inzetstukken van je schetsontwerpen voor de nieuwe, ideale ruimte 
voor in de maquette op schaal 1:500. De toegevoegde/aangedikte bebouwing is in een andere 
kleur als de bestaande situatie. Maak ook inzetstukken voor de maquette 1:10.000 van de eerdere 
les. 
 

 
Voorbeeld: Maquette Javaplein, Indische Buurt 
 

 

Mail al je digitaal beschikbaar huiswerk op maandag 27 februari 2012 naar mathias(at)legu.nl 

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


