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De	  locatie	  ©	  Google	  Street	  View	  
	  

‘Onbestemd’	  –	  P2a	  MENS	  
Academie	  van	  Bouwkunst	  Amsterdam,	  landschapsarchitectuur	  (L)	  
	  
De	  P2a	  MENS	  wordt	  bij	  voorkeur	  gecombineerd	  met	  de	  V3	  recycling	  
Automaterialen	  
	  
Iedereen	  kent	  wel	  een	  onbestemd	  of	  ogenschijnlijk	  on(der)benut	  terrein	  in	  zijn	  of	  haar	  
omgeving.	  Er	  is	  niet	  altijd	  een	  herkenbare	  reden	  voor	  het	  ongebruik	  	  en	  vaak	  is	  het	  ook	  
niet	  duidelijk	  hoe	  lang	  het	  terrein	  ‘vacant’	  zal	  blijven.	  Hoewel	  deze	  terreinen	  doorgaans	  
maar	  tijdelijk	  ‘vrij’	  en	  ‘onbestemd’	  zijn	  is	  overmaat,	  onderbenutting,	  onbestemdheid	  en	  
braakligging	  een	  permanente	  gegeven	  in	  de	  constant	  veranderende	  omgeving.	  Deze	  
‘gaten’	  in	  de	  gebouwde	  omgeving	  –	  zowel	  in	  ruimte	  als	  in	  tijd	  –	  herbergen	  talrijke	  
beperkingen	  maar	  scheppen	  ook	  kansen	  voor	  alternatief	  gebruik.	  
Tijdens	  de	  p2a	  MENS	  ontwerpen	  de	  studenten	  een	  landschapsinterventie	  en	  het	  	  proces	  
voor	  de	  uitvoering.	  Het	  product	  is	  een	  	  schaalmodel	  van	  de	  ingreep.	  
	  
Proces	  
De	  P2a	  Mens	  richt	  zich	  op	  het	  onderzoeken	  en	  betrekken	  van	  bewoners	  en	  gebruikers	  voor	  
het	  ontwerp	  van	  een	  tijdelijke	  invulling	  of	  betekenis	  van	  een	  terrein	  in	  de	  publieke	  ruimte.	  
Dit	  omgevingsonderzoek	  speelt	  daarbij	  een	  centrale	  rol.	  Daarbij	  gaat	  het	  niet	  per	  definitie	  
om	  ‘voor	  iedereen	  ten	  allen	  tijden’	  te	  ontwerpen;	  het	  is	  uitdrukkelijk	  niet	  noodzakelijk	  
iedereen	  te	  bedienen.	  	  
Interessanter	  is	  het	  om	  één	  mogelijke	  gebruikersgroep	  te	  definiëren	  en	  daar	  gericht	  
onderzoek	  naar	  te	  doen.	  (Bijvoorbeeld	  mensen	  kleiner	  dan	  1.40	  meter,	  vegetariers,	  
advocaten	  enz.	  iig	  MENS).	  Tijdens	  de	  eerste	  les	  zullen	  de	  doelgroepen	  worden	  gekozen.	  De	  
P2a	  bestaat	  uit	  een	  onderzoeksfase	  (4	  weken)	  die	  afgesloten	  wordt	  met	  een	  presentatie.	  De	  
tweede	  fase	  wordt	  besteed	  aan	  het	  vertalen	  van	  de	  resultaten	  naar	  een	  ruimtelijk	  ingreep.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   2	  

Ontwerp:	  Vrijheid	  en	  beperking	  
Een	  van	  de	  aantrekkelijke	  kanten	  van	  vacante	  terreinen	  is	  de	  ogenschijnlijke	  
onbestemdheid:	  alles	  lijkt	  wel	  mogelijk!	  Echter,	  iedere	  toevoeging	  (lees:	  bestemming)	  
ontneemt	  het	  terrein	  iets	  van	  het	  karakter	  van	  vrijplaats	  en	  beperkt	  alle	  andere	  vormen	  van	  
gebruik.	  In	  de	  P2b	  wordt	  de	  student	  uitgedaagd	  om	  te	  gaan	  met	  de	  paradox	  van	  de	  
aantrekkelijkheid	  van	  het	  onbestemde	  versus	  het	  vak	  van	  ontwerper	  als	  ruimtelijk	  
bestemmer/vormgever.	  Hoe	  ga	  je	  om	  met	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onontworpene	  en	  wat	  
betekent	  dat	  voor	  het	  uiteindelijke	  ontwerp,	  jouw	  ingreep?	  In	  het	  resultaat	  van	  dit	  
ontwerpproject	  maak	  je	  helder	  inzichtelijk	  hoe	  je	  daarmee	  bent	  omgegaan.	  	  
	  
Locatie	  
De	  locatie	  voor	  dit	  project	  is	  de	  nabije	  omgeving	  van	  restaurant	  BAUT	  aan	  de	  Wibautstraat	  
125	  in	  Amsterdam	  Oost.	  De	  huidige	  gebruiker	  van	  het	  gebouw	  en	  het	  voorterrein	  geven	  in	  
zekere	  zin	  het	  goede	  voorbeeld:	  ook	  zij	  maken	  tijdelijk	  gebruik	  van	  de	  locatie.	  Als	  tijdelijke	  
gebruikers	  bieden	  zij	  de	  P2a	  hun	  terrein	  aan	  als	  studieobject	  en	  expositieruimte	  voor	  het	  
eindresultaat.	  Ook	  de	  openbare	  eindpresentatie	  zal	  in	  BAUT	  plaatsvinden.	  
	  
Leerdoel/product	  
De	  bewijslast	  van	  dit	  project	  ligt	  in	  de	  relatie	  tussen	  proces	  en	  ontwerp,	  dus	  in	  de	  (kwaliteit	  
en)	  vertaling	  van	  het	  veldwerk	  (omgevings-‐/bewoners-‐/gebruikers-‐/misbruikers-‐	  onderzoek)	  
naar	  het	  voorstel	  voor	  een	  ruimtelijke	  ingreep.	  	  
Het	  product	  is	  een	  maquette	  van	  de	  ingreep	  op	  het	  terrein,	  gebaseerd	  op	  de	  uitkomsten	  van	  
het	  onderzoek.	  Het	  schaalmodel	  hoeft	  geen	  gelikte	  maquette	  te	  zijn	  maar	  drukt	  de	  essentie	  
van	  de	  interventie	  uit.	  	  
De	  kwaliteit	  van	  het	  voorstel	  wordt	  gemeten	  aan	  de	  ‘regels	  van	  de	  tijdelijkheid’	  zoals	  
realiseerbaarheid,	  low	  cost,	  vindingrijkheid	  en	  het	  benutten	  van	  de	  kansen	  die	  tijdelijkheid	  
biedt.	  	  
	  
Het	  onderzoek	  wordt	  in	  tweetallen	  uitgevoerd.	  De	  ontwerpfase	  kan	  in	  tweetallen	  of	  
individueel	  worden	  gedaan.	  Na	  de	  onderzoeksfase	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  vormstudie	  V3	  
te	  combineren	  met	  het	  ontwerpen	  aan	  de	  uiteindelijke	  interventie.	  
	  
	  
	  
	  


