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Les 05:  6 maart 2012 

HW tot 05 2e onderzoek, tekst en kaart van gesprek met min 5 personen 
Week 5  presentatie verdiepend onderzoek 
HW tot 06 voorlopig ontwerp, doorsnede, plattegrond, maquette, ruimtelijke handschets 
 

19:30 uur voorbereiden presentatie: ophangen kaarten, maquettes 
  Post-it les 04; terugkijkend, wat gedaan, wat besproken 
19:35 uur ‘Morning Hurdle’, 6 x 2 min + 3 min: titel, wat gedaan in 1 zin, hoe proces  
19:50 uur Boekpresentatie Landschappelijk wonen 
20:00 uur ‘3 vragen aan de studenten’ 
 
20:05 uur Presentatie 1/2 onderzoek, telkens 1 student stelt vragen, 3 x 20 min   
21:05 uur Pauze 10 min 
21:15 uur Presentatie 2/2 onderzoek, telkens 1 student stelt vragen, 3 x 20 min 
22:15 uur Toelichting huiswerk 
22:20 uur K&T tijd 
22:30 uur Einde les 
 
 
Huiswerk – Voorlopig ontwerp en feedback 
 

 
Aangepast Javaplein in tekeningen 
 
1. Tekeningen 
Werk je 2 ontwerpen voor de stedenbouwkundige locaties verder uit in plattegrond, 
gevelaanzichten rondom en 1-2 gemaatvoerde doorsneden. Gebruik zwarte lijnen van 
verschillende dikte. De tekeningen zijn op schaal 1:250 (of 1:500) en bevatten naast de bestaande 
bebouwing (zwarte of grijze arcering, tenzij (semi)openbare en dus toegankelijke ruimten), de 
nieuwe beplanting en inrichting en de vanuit je onderzoek verwachte gebruikers(groepen) als 
realistische poppetjes, zodat je het gebruik kan aflezen. Waar nodig plaats je niet nader bepaalde 
bebouwing. Teken de nieuwe bebouwing in rood in. 
Plak de tekeningen op per ontwerp een staand paneel A1 of A0. Bovenop het paneel staat in 
grote letters de locatienaam en bevindt zich een (met de hand getekende) artist impression van je 
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nieuwe situatie. Het paneel toont een Noordpijl, de straatnamen en de hoofdmaten. 
 
2. Maquette 
Maak een maquette van de locatie op schaal 1:250 (of 1:500). De onderlegger is een zwart-wit (cq 
grijze) lijntekening of kaart gelijmd op stevig (golf)karton. Je ontwerp wordt op eenvoudige wijze, 
abstract en gereduceerd verbeeld. De bestaande bebouwing is van één kleur piepschuim en in 
juiste hoogte verbeeld. De toegevoegde/aangedikte bebouwing is in een andere kleur als de 
bestaande situatie. Maak de inzetstukken voor de nieuwe bebouwing ook voor de oude 
overzichtsmaquette 1.1.000. 
 

 
Voorbeeld: Maquette Javaplein, Indische Buurt 
 
3. Feedback bewoners 
Toon je ontwerpen aan bewoners, gebruikers op locatie. Schrijf op door bijvoorbeeld een Post-it 
op je plan te plakken wat men ervan vindt. Mensen mogen ook zelf iets opschrijven. 
 

 
Mail al je digitaal beschikbaar huiswerk op maandag 12 maart 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/ 

 


