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Voorwoord 
 
 
Dit verslag is de eindrapportage van mijn afstudeerproject uitgevoerd op de 
faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
afstudeerproject heeft zich gericht op het bieden van ondersteuning aan de 
ontwerper die werkzaam is op het snijvlak van planologie en 
stedenbouwkundig ontwerpen. De afstudeeropdracht heeft de volgende 
titel meegekregen: 
 
 

VisTa [Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie] 
Een interactief Virtual Reality hulpmiddel voor de overgang van  
het programma van eisen naar een stedenbouwkundig ontwerp 

  
 
Na het volgen van de eerste twee algemene jaren van de studie 
Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, brak het moment 
aan om een afstudeerrichting te kiezen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor 
Bouwinformatica als hoofd afstudeerrichting met Architectonisch 
Ontwerpen als tweede specialisatie.  
Na het volbrengen van het laatste project met als onderwerp collaborative 
design en het lopen van mijn stage bij HBG, had ik in mijn studie het punt 
bereikt, dat ik voor het afstuderen een onderwerp moest gaan kiezen. Dit 
bleek echter geen eenvoudige klus te zijn, omdat ik meerdere gebieden 
binnen bouwinformatica interessant vond. Om mijn keuze goed te kunnen 
onderbouwen heb ik op een rijtje gezet wat mijn interessegebieden zijn en 
welke onderwerpen ik niet interessant vond. Verder heb ik gesprekken 
gevoerd met een aantal afgestuurde architecten met een sterke affiniteit 
voor bouwinformatica.  
Langzamerhand werd het duidelijk welke kant ik op wou met mijn 
afstuderen, namelijk praktische ondersteuning bieden bij het 
architectonisch ontwerpen. Dit sluit goed aan bij mijn tweede 
afstudeerrichting. Wel heb ik de mogelijkheid om de architectentitel te halen 
bewust naast me neer gelegd, omdat deze titel voor mijzelf waarschijnlijk 
later weinig meerwaarde zou hebben. 
In het afstuderen is onderzocht hoe een applicatie als VisTa er uit moet 
komen te zien: wat zijn de wensen en ideeën ten aanzien van de applicatie 
en aan welke eisen moet het voldoen. Vervolgens is op basis van deze 
eisen een gedetailleerde systeembeschrijving gemaakt. Aan de hand van 
deze beschrijving is een prototype ontwikkeld. Het prototype is middels een 
kleinschalig experiment getoetst aan de voor het afstuderen opgestelde 
doelstelling. In het experiment is VisTa vergeleken met twee andere, 
populaire ontwerpmedia, namelijk pen/papier en CAD software (de 
deelnemer had de keuze uit AutoCAD of VIZ). Tenslotte is de scriptie 
geschreven die u nu aan het lezen bent.  
Bij deze wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen bij mijn 
afstudeeronderzoek. Voor het begeleiden, ondersteunen en het bijsturen 
van mijn afstuderen gaat in ieder geval mijn dank uit naar mijn 
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afstudeercommissie, namelijk prof. dr. ir. Bauke de Vries, dr. ir. Henri 
Achten, drs. Han te Brummelstroete en prof. Donald van Dansik.  
Verder moet ik niet vergeten degenen te bedanken, die meegedacht 
hebben bij het uitwerken van de afstudeeropdracht, het lezen van en kritiek 
geven op verschillende teksten en het meehelpen en -denken bij het 
programmeren van het prototype, namelijk Bart Swaans, Loes Kellendonk, 
Cora Tabak, Joran Jessurun en Maciej Orzechowski,. Hun hulp en 
ondersteuning was zeer productief en soms zelfs onontbeerlijk. 
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Summary 
 
 
Organisations like municipalities experience the separation of the urban 
planning and the urban design disciplines as an obstruction for a fluent 
planning and design process. The later design process hardly exerts any 
influence in the planning process. This causes a time-consuming feedback 
loop when plans are translated into masses and spaces. Urban planners 
work on the city level or regional level making calculations about the 
number of households per square meter, the demand for schools, shops, 
etc. and a global design of the traffic infrastructure. Urban designers start 
from these requirements and they have to adhere to building regulations 
when developing solutions for allocating the houses, shops, road, parks, 
etc. To evaluate the spatial consequences of design and plans, scale 
models of cardboard, wood or foam are used. Not until then, interaction 
between plan and design becomes visible and accessible not only for the 
experts but also for potential buyers, citizens etc.  
This research focuses on closing the planning-designing loop in an 
innovative system called VisTa, allowing for immediate feedback from a 
planner on design solutions and visa versa. Closing the loop will reduce the 
time of design evaluation and thus increase the number of plan alternatives 
that can be studied.  
A visual tool for urban planning and design will provide the required 
interaction between the designer and his/her model. Visual representation 
is also necessary to communicate the proposed design with the planner 
and with potential citizens. The developed system therefore includes the 
data from the urban planning programme and offers an intuitive interface to 
urban designer for creation and manipulation of masses and spaces. While 
creating the mass model, the user will constantly receive feedback on the 
consequences of the design actions. 
The wish is to provide a tool, that has a low threshold to learn and use, and 
that is less labour-intensive than cardboard or foam models. For this 
purpose we implement the system in the desk-CAVE. The desk-CAVE is a 
special set-up that supports multi-modal communication and is a low 
budget version of the well-known Caves. A distinctive feature is that it 
incorporates not only four sides of projection, but also a table desk that is 
integrated with the VR environment. Thus, it provides a combination of 
easily understandable desktop work that is typical for the planning phase, 
and the three-dimensional images that are typical for the urban design 
phase. In this way, the desk-CAVE perfectly fits with the expressed user 
requirements including scale models. It is possible to import an existing 
urban environment in the system and in that environment the designer can 
insert the new masses representing building blocks, roads, etc. The 
masses can be manipulated with a simple audio sonic pointing device. 
While doing so, the system will give feedback on ratios, distances, etc. and 
on conflicts with regulations, limits, etc. The user can specify what kind of 
feedback should be retrieved from the geometrical and non-geometrical 
data.  
The prototype system is applied in an urban renewal project of the 
municipality of the participating city Tilburg as a test case. From the project 
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all planning date are imported in the system as well as the spatial objects. 
Architectural students and experienced urban planners/designer were 
invited to take part in an experiment. From the experiment, by comparing 
with actual practice it was possible to report on: 
 

 The reduction of the planning-design cycle. 
 

 The appraisal of the desk-CAVE user interface. 
 

 The differences between the new designing/planning method and the 
traditional method.  

 
 
In this report, the design, the implementation and the evaluation of VisTa 
will be described and demonstrated with examples of the test case. The 
first part of this report describes the user requirement analysis of the 
planning and design process, using UML diagrams. The added value of an 
interactive mass-modelling platform for planners and designers will be 
discussed. In the second part the development of VisTa is motivated. The 
implementation using standard hardware and an extended multi-view VR 
rendering engine is highlighted. A special focus is on the user-interface: 
how easy urban design primitives are manipulated and how the systems 
responses. Finally the strengths and the weaknesses are outlined with the 
data collected from the user experiments. 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 
 
1.1  Aanleiding 
 
Het starten van een bouwproces wordt gewoonlijk geïnitieerd door iemand 
of een groep van mensen met een bepaald probleem, idee, vraag of wens, 
de zogenaamde initiatiefnemer. Dit kan betrekking hebben op verschillende 
schaalniveaus. Het kan zowel te maken hebben met de persoonlijke wens 
van een individu voor een nieuw woonhuis als met het plannen van wijken 
en buurten. De eerste stap in het ontwerpproces is het uitwerken van deze 
idee of wens. Voor een woonhuis zal dit resulteren in een programma van 
eisen (PVE) op woningniveau, minimaal in termen van ruimtes met 
oppervlakten. Op gemeentelijk niveau stelt een planoloog een plan met 
daarin per uit te werken gebied eisen wat betreft het aantal te realiseren 
woningen, de gewenste typen woningen, de benodigde voorzieningen, 
zoals winkels, scholen en parken etc.. Daarna is het aan de ontwerpers en 
adviseurs, zoals kostendeskundigen en bouwfysici, om dit PVE uit te 
werken tot eerst een voorlopig ontwerp en tenslotte tot het definitief 
ontwerp. In de bouwvoorbereidingsfase vertalen tekenaars vervolgens dit 
ontwerp tot een bestekplan. In dit plan is ieder projectonderdeel tot in detail 
op papier gezet in de vorm van bestekomschrijvingen en tekeningen. 
Tenslotte is het de aannemer die in de realisatiefase het project 
daadwerkelijk uitvoert en oplevert. 
 
1.1.1  Het vroege ontwerpproces  
In de vroege fasen van het ontwerpproces staat men voor de opgave om 
het papieren PVE te vertalen naar een eerste ruimtelijk ontwerp. In het PVE 
zijn de aantallen, gebruikseisen, beeldverwachtingen en voorwaarden met 
betrekking tot het te ontwerpen object weergegeven. Het is grotendeels 
terug te voeren naar een aantal variabelen, zoals afmetingen en 
oppervlakten. Verder is er in deze fase van het ontwerpproces nog weinig 
informatie beschikbaar over het te ontwerpen object, hierdoor heeft het 
ontwerpen een sterk intuïtief karakter. 
In het vroege ontwerpproces vindt het ontwerpen meestal nog plaats aan 
de hand van het maken van schetsen, relatieschema´s en massamodellen. 
Wat men in de praktijk ervaart als een van de sterkste punten van deze 
traditionele ontwerpmethoden is dat het maken van een schets of een 
maquette weinig tijd kost. Hierdoor kunnen er in korte tijd veel alternatieven 
bedacht en onderzocht worden. Verder bieden deze ontwerpmethoden veel 
vrijheid. Voor het maken van een schets is er meestal niet meer informatie 
nodig dan in die fasen beschikbaar is. Naast deze sterke punten worden 
echter ook enkele zwakke punten onderscheiden. Een schets kan gezien 
zijn aard nooit een grote mate van nauwkeurigheid bieden. Daar bovenop 
komt nog dat schetsen redelijk foutgevoelig zijn. Kleine 
onnauwkeurigheden kunnen op den duur grote gevolgen hebben voor het 
ontwerp. Door de grote hoeveelheid aan schetsen, schema’s en modellen 
die men gedurende het ontwerpproces creëert, loopt men bovendien het 
gevaar het overzicht over het ontwerp te verliezen.  
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Een trend die men in de praktijk kan waarnemen, is om de computer steeds 
vaker en vroeger in te zetten in het ontwerpproces. De bestaande 
Computer Aided Design (CAD) toepassingen zijn goed in het visualiseren 
van een ontwerp en bieden steeds betere mogelijkheden voor het 
communiceren van het ontwerp. Het wordt steeds eenvoudiger om een 
ontwerp te delen met de andere projectpartners. Ofschoon CAD nu vooral 
wordt toegepast in de eindfase van het ontwerpproces, heeft het ook veel 
te bieden voor de vroege fasen. Met een drie dimensionaal Computer 
Aided Design (3D CAD) toepassing is het in principe perfect mogelijk het 
vroege ontwerpproces te ondersteunen. Een nadeel van een CAD pakket, 
zoals AutoCAD, is dat het grote eisen stelt aan de gebruiker. Het is onder 
andere zeer complex in het gebruik. Bovendien is men vroeg in het 
ontwerptraject weinig gebaat met een nauwkeurig tekengereedschap. Men 
heeft eerder de behoefte aan software waarmee een ontwerper interactief 
en visueel objecten kan dimensioneren en evalueren.  
 
1.1.2  De praktijk 
Het uitzetten van de grote lijnen voor de ontwikkeling van een ruimtelijke 
structuur bijvoorbeeld een wijk of stadsdeel, berust vaak bij een planoloog. 
Deze ontwikkelt per gebied ideeën, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
gewenste woonmilieus. Dit resulteert in een visie, die onder andere 
beschrijft welke huizentypen voor dat gebied gewenst zijn en wat de 
bijbehorende woningaantallen en -dichtheden dienen te zijn. Verder stelt hij 
eisen op voor voorzieningen zoals scholen, winkels en parken die er dienen 
te komen. Op basis van deze eisen gaat vervolgens een 
stedenbouwkundige aan de slag met het maken van een ontwerp voor het 
desbetreffende gebied. Hij ontwerpt waar de huizen en voorzieningen 
dienen te komen en hoe alles wordt ontsloten. Daarbij dient hij zich te 
houden aan eisen uit structuur- en bestemmingsplannen en andere 
randvoorwaarden. 
Organisaties als de gemeente Tilburg ervaren echter, dat planologie en 
stedenbouw vaak als gescheiden disciplines opereren. Hierdoor duurt het 
ontwerpen overbodig lang en treden onnodig veel fouten en/of 
onnauwkeurigheden op. De ene partner in het ontwikkelingsproces weet 
niet waar de andere mee bezig is en wat zijn handelingen betekenen voor 
het ontwerp of voor de programmatische uitgangspunten. Dit zorgt voor 
een problematische overgang van programmatische uitgangspunten naar 
ruimtelijke oplossingen. Een visueel hulpmiddel kan het proces van het 
formuleren, evalueren en aanpassen van het eerste ruimtelijke ontwerp 
ondersteunen. Op deze manier wordt de kostbare ontwerptijd besteed aan 
datgene dat echt nodig is: het bedenken van zinvolle ontwerpvarianten en 
het snel toetsen van plannen aan visuele ruimtelijke mogelijkheden.  
 
1.1.3  Een oplossing 
Het visueel formuleren en evalueren van ruimtelijke modellen kan de 
communicatie tussen de ontwerper(s), opdrachtgever(s), toekomstige 
gebruikers en overige belanghebbenden verbeteren ten aanzien van de 
huidige situatie waarin dit gebeurt op basis van onder meer schetsen en 
relatieschema’s. De visuele weergave van het ontwerp geeft de 
stedenbouwkundige, architect en andere projectpartners het inzicht hoe 
deze ruimtelijke oplossing functioneert. Door het geven van feedback 
tijdens het modelleren is het voor een ieder duidelijk wat de gevolgen zijn 
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van zijn of haar acties voor het ontwerp. Dit leidt tot een optimalisatie van 
het PVE en het ontwerp. 
Al heeft een dergelijke applicatie voor het opstellen van drie dimensionale 
modellen in het vroege ontwerpproces vele voordelen ten opzichte van de 
klassieke ontwerpmethoden, het is wenselijk, dat de applicatie eenvoudig is 
in te zetten. Het hulpmiddel zou niet moeten leiden tot extra kosten en/of 
inspanningen. Tevens is het te wensen, dat het de creativiteit van de 
ontwerper niet inperkt. Voor een leek op het gebied van CAD dient het snel 
duidelijk te zijn hoe hij of zij de applicatie in het ontwerpproces kan inzetten. 
Er zullen in feite twee groepen van gebruikers zijn van de applicatie, 
namelijk enerzijds degenen die met de applicatie zullen ontwerpen, de 
stedenbouwkundige of planoloog, en anderzijds de mensen die de 
resultaten van dit ontwerpproces zullen bekijken, zoals de belanghebbende 
burger. Voor deze laatste doelgroep is het gewenst, dat ook zij gebruik 
kunnen maken van de applicatie. Dit resulteert in verschillende eisen per 
type gebruiker. 
Uit de praktijkomgeving bestaat er vraag naar het hulpmiddel, zowel vanuit 
stedenbouwkundige als vanuit architectonische hoek, onder andere vanuit 
de afdeling structuurplanning van de gemeente Tilburg en vanuit het 
architectenbureau Jorissen Simonetti architecten te Rijssen. 
 
 
1.2  Probleem- en doelstelling 
 
1.2.1  De probleemstelling 
De overgang van het papieren PVE naar een eerste ruimtelijk ontwerp, 
oftewel de vertaling van inhoud naar vorm, is niet eenvoudig. Dit komt 
onder andere doordat er weinig informatie beschikbaar is over het te 
ontwerpen object en door de verschillende ideeën, percepties en 
handelwijzen van de projectpartners. Bovendien is er meestal niet één 
oplossing voor het ontwerpprobleem, maar zijn er diverse ontwerpvarianten 
mogelijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat uit deze varianten één 
oplossing voor het ontwerpprobleem naar voren komt om verder uit te 
werken in de vervolgfases van het ontwerpproces. De beslissingen die bij 
het analyseren en evalueren van de varianten worden genomen, hebben 
een grote invloed op het verdere verloop van het ontwerpproces. De 
overgang van inhoud naar vorm is kortom van groot belang voor het 
vervolg van het ontwikkelingsproces. 
 
De vraag is nu: hoe kan de ontwerper/planoloog bij de vertaling van het 
PVE ondersteund worden door middel van een CAD applicatie, zowel bij 
het maken van ontwerpen zelf, als bij het analyseren en evalueren van de 
verschillende ontwerpvarianten en hoe ziet een dergelijke applicatie eruit? 
 
 
De volgende deelvragen kunnen worden opgesteld: 
 

 Geen ontwerpopdracht is hetzelfde en bovendien werkt iedere 
ontwerper op zijn eigen manier: aan welke eisen, qua 
ontwerpmogelijkheden, dient de applicatie te voldoen, zodat het te 
gebruiken is door een willekeurige ontwerper of planoloog werkzaam 
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op bijvoorbeeld een architectenbureau of een stedenbouwkundige 
dienst? 

 
 Het analyseren en evalueren van een ontwerpmodel kan op vele 

verschillende wijzen gebeuren: welke gegevens zijn voor een 
ontwerper/planoloog relevant om als feedback uit een model 
teruggevoerd te krijgen en op welke wijze kan dit getoond worden? 

 
 Zowel de hardware als de softwarematige interface spelen een 

belangrijke rol in het gebruik(sgemak) van de applicatie: welke typen 
interfaces zijn beschikbaar en welke zijn wenselijk? 

 
 
1.2.2  De doelstelling  
Het einddoel van het afstuderen is om een applicatie te ontwikkelen, die het 
planologisch en stedenbouwkundig ontwerpen in de vroege fasen van het 
ontwerpproces kan ondersteunen. In de praktijk wordt de overgang van 
planologie naar stedenbouw als een kloof ervaren. Tussen de disciplines 
vindt weinig communicatie over het ontwerpproces plaats. Het streven is de 
overgang van planologie naar stedenbouwkundig ontwerpen te 
vergemakkelijken om zo de kloof tussen beide disciplines te verkleinen.  
De door Ontwerpsystemen opgezette desk-CAVE (zie figuur 1.1) zal gezien 
zijn mogelijkheden en gezien het visuele karakter van de te ontwikkelen 
applicatie een grote rol gaan spelen in het afstudeerproject. 
 

 
1.3 Afstudeeropzet 
Het afstudeerproject valt zowel praktisch als in de tijd gezien in drie delen 
uiteen (zie figuur 1.2). Het eerste deel betreft het onderzoeken van het 
probleemgebied en het duidelijk proberen te krijgen op welke wijze een 
applicatie hierin een rol kan spelen. Dit onderzoek zal resulteren in een 
ontwerp voor VisTa. Het tussencolloquium sluit dit gedeelte van het 
afstuderen af, waarna in het tweede gedeelte het ontwikkelen van een 
prototype centraal staat. Een select aantal onderdelen van de gehele 
applicatie zullen worden uitwerkt in een prototype. Tenslotte wordt in het 

Figuur 1.1 
De desk-CAVE 
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laatste deel van het afstudeerproject het prototype middels een experiment 
geëvalueerd en kunnen er conclusies worden getrokken. 
 

 
 
1.3.1  Applicatie: het onderzoek en systeemontwerp 
Het eerste deel van het afstudeerproject heeft betrekking op het 
onderzoeken hoe stedenbouwkundige en architectonische ontwerpers in de 
vroege fasen van het ontwerpproces te werk gaan, wat eventuele 
knelpunten in deze fasen zijn en hoe de te ontwikkelen applicatie deze 
problemen kan oplossen. Het onderzoek bestaat onder meer uit het 
achterhalen op welke wijzen een stedenbouwkundig model kan worden 
opgebouwd en het achterhalen welke parameters van belang zijn voor het 
kunnen uitvoeren van een zinvolle analyse van een model. 
Het onderzoek zal voor een deel gebeuren aan de hand van 
literatuuronderzoek naar relevant onderzoekswerk uitgevoerd aan andere 
universiteiten. Verder worden er een aantal gesprekken en een 
brainstormsessie gehouden met begeleiders binnen de TU/e gevoerd en 
met mensen uit de praktijkomgeving. 
De resultaten van het onderzoek zullen worden vertaald naar een ontwerp 
voor een applicatie die de ontwerper kan ondersteunen bij zijn rol in het 
ontwerpproces. Gedurende dit vertaalproces, oftewel systeemontwikkeling, 
worden meerdere stappen doorlopen om uiteindelijk op basis van de 
resultaten van het onderzoek te komen tot een ontwerp voor het systeem. 
De systeemontwikkeling begint met het opstellen van een programma van 
eisen voor het systeem. In dit PVE worden de diverse eisen en wensen die 
gedurende het onderzoek naar voren zijn gekomen, gecombineerd. Op dat 
moment zal duidelijk zijn uit welke componenten, bijvoorbeeld in termen 
van tekenobjecten en mogelijke bewerkingen, de applicatie moet bestaan. 
Vervolgens zal het programma van eisen voor het systeem worden 
omgezet naar een technische specificatie. Deze systeembeschrijving 
beschrijft op gedetailleerde wijze de onderdelen van de applicatie. 
 
 
 

Figuur 1.2 
Indeling van het 
afstuderen. 
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1.3.2  Het prototype en experiment 
Vervolgens wordt op basis van deze systeembeschrijving een prototype, 
oftewel een testversie, van de applicatie ontwikkeld. Het prototype maakt 
inzichtelijk hoe de applicatie een oplossing kan bieden voor de problemen 
en onvolkomenheden die in de huidige gang van zaken in het 
ontwerpproces worden ervaren. Het prototype biedt als het ware een 
voorproefje op de daadwerkelijke applicatie, want alleen de meest 
kenmerkende onderdelen van de applicatie worden vertaald naar een 
prototype. Het prototype betreft dus slechts een beperkte uitwerking van de 
in deze scriptie beschreven applicatie. Na het maken van de 
systeembeschrijving van de applicatie zal duidelijk zijn welke onderdelen in 
het prototype worden uitgewerkt. 
De volgende en laatste stap in het ontwikkelproces van het systeem in het 
kader van het afstuderen is het evalueren van het prototype. Het te 
ontwikkelen gebied De Overhoeken te Berkel - Enschot (gemeente Tilburg) 
is als voorbeeldproject genomen in een experiment, die het prototype 
vergelijkt met de praktijksituatie. Uit het experiment zal blijken wat het 
prototype het ontwerpproces precies te bieden heeft. De evaluatie moet 
duidelijk maken in hoeverre de applicatie de gewekte beloftes waar kan 
maken en hoe deze nieuwe ontwerpmethode verschilt met de meer 
traditionele methoden. Verder zal naar voren komen of de applicatie de 
communicatie met zowel de ontwerpdeskundigen, als met leken op het 
gebied van ontwerpen en CAD kan verbeteren. Aan het experiment zullen 
onder andere studenten en ervaren stedenbouwkundigen en planologen 
deelnemen. Voordat echter met de evaluatie begonnen kan worden, moet 
zijn onderzocht welke diverse evaluatiemethoden ter beschikking staan en 
wat de eventuele voor- en nadelen van deze methoden zijn. Op basis van 
dit onderzoek worden de uiteindelijke evaluatiemethode(n) gekozen. 
 
 
1.4  Begeleiding 
 
1.4.1  De capaciteitsgroepen 
In dit afstudeerproject staan de afstudeerrichtingen Architectuur en 
Bouwinformatica van de faculteit Bouwkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven centraal. De grootste nadruk ligt binnen deze twee 
afstudeerrichtingen op Bouwinformatica. 
De afstudeerrichting Bouwinformatica, verzorgd door de capaciteitsgroep 
Ontwerpsystemen, stelt het onderwijs en het onderzoek naar het gebruik 
van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) bij het Bouwkundig 
Ontwerpen centraal. Aandacht wordt besteedt aan het ontwerpen met de 
computer en het ontwerpen van computerapplicaties. 
De capaciteitsgroep Architectuur verzorgt onderwijs in relatie tot 
architectonisch ontwerpen. Deze capaciteitsgroep tracht een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van het architectonisch ontwerpen en het 
architectonisch onderzoek. 
 
1.4.2  De afstudeercommissie  
De afstudeercommissie bestaat uit de volgende personen: 
 

 prof. dr. ir. Bauke de Vries  
professor bij de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen  
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 dr. ir. Henri Achten  

universitair docent bij de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen  
 

 prof. ir. Donald van Dansik 
professor bij de capaciteitsgroep Architectonisch Ontwerpen  

  
 drs. Han te Brummelstroete 

woonplanoloog, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente 
Tilburg 

 
 
 
1.5  Scriptieopbouw 
 
Het vervolg van deze scriptie bestaat uit een achttal hoofdstukken.  
 
Hoofdstuk twee 
Het tweede hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van het bouwproces en 
de plaats en rol van de vroege ontwerpfase daarin. Verder wordt er 
aandacht besteed aan betekenis van Computer Aided Design voor het 
vroege ontwerpproces. Tevens wordt aangegeven in welke mate VisTa het 
ontwerpproces positief kan beïnvloeden, oftewel wat de waarde van de 
applicatie is voor de vroege fasen van het ontwerpproces. Tenslotte licht de 
laatste paragraaf van dat hoofdstuk toe wat het algemene nut van de desk-
CAVE is en welke rol het in het afstuderen speelt.  
 
Hoofdstuk drie 
Nadat in hoofdstuk twee het probleemgebied in beeld is gebracht en 
besproken is hoe de te ontwikkelen applicatie in dit gebied past, behandelt 
hoofdstuk drie de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. De 
onderzochte onderdelen van de applicatie, onder meer objecten, feedback, 
bewerkingen en user-interface, komen ieder afzonderlijk aan bod. Uit dit 
onderzoek zullen ten aanzien van de applicatie diverse gebruikerswensen 
naar voren komen.  
 
Hoofdstuk vier 
Hoofdstuk vier combineert deze wensen tot een programma van eisen voor 
de applicatie. In dit PVE worden naast de functionele eisen, o.a. de 
gewenste feedback en bewerkingen en de instrumentale eisen, tevens de 
subjectieve eisen behandeld. Voor de instrumentele eisen wordt uitgegaan 
van twee verschillende werkomgevingen waarin de applicatie gebruikt kan 
worden. Namelijk ten eerste de desk-CAVE en ten tweede een meer 
gebruikelijke ontwerpomgeving, bijvoorbeeld een kantooropstelling waarin 
twee beeldschermen verbonden zijn met één computer. 
 
Hoofdstuk vijf 
In het begin van dit hoofdstuk wordt een functionele beschrijving op de 
hoofdonderdelen van VisTa gegeven. Vervolgens komt de gedetailleerde 
systeembeschrijving aan bod die volgt uit het in hoofdstuk vier 
geformuleerde programma van eisen. In deze systeembeschrijving is 
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middels een modelleertaal nauwkeurig aangeven hoe de applicatie is 
opgebouwd en hoe deze is te gebruiken. Tenslotte wordt het storyboard 
behandeld die ontwikkeld is gedurende het samenstellen van de 
systeembeschrijving. Het storyboard visualiseert de systeembeschrijving en 
maakt deze zo meer inzichtelijk. 
 
Hoofdstuk zes 
Hoofdstuk zes bespreekt vervolgens het prototype die in het kader van dit 
afstudeerproject is ontwikkeld. Er wordt beschreven welke onderdelen van 
de applicatie in het prototype zijn uitgewerkt en waarom juist deze 
onderdelen zijn gekozen. Tevens bevat dit hoofdstuk een beschrijving van 
de ontwikkelingsomgeving van het prototype. De laatste paragraaf 
behandelt tenslotte de user-interface van het prototype, welke input-
devices zijn gekozen en waarom. 
 
Hoofdstuk zeven 
Hoofdstuk zeven besteedt vervolgens aandacht aan de evaluatie van het 
prototype. Het eerste deel van het hoofdstuk behandelt de diverse 
methoden die voor het evalueren van een applicatie ter beschikking staan. 
Vervolgens bespreekt het tweede deel de evaluatie van het prototype. Als 
test case is gekozen voor een Vinex locatie in Berkel - Enschot, gemeente 
Tilburg. De inleiding tot het experiment biedt een korte introductie tot het 
plangebied en tot de opzet van het experiment. Daarna wordt beschreven 
hoe het experiment is verlopen. De rest van hoofdstuk zeven bespreekt de 
resultaten van de gekozen evaluatiemethode(n). 
 
Hoofdstuk acht 
Het laatste hoofdstuk beschrijft de conclusies die getrokken kunnen worden 
uit de afstudeeronderzoek. Tevens doet het enkele aanbevelingen voor de 
verdere ontwikkeling van de applicatie.  
 
Tenslotte zullen ter afronding van de scriptie de referentielijst en de bijlagen 
aan bod komen. 
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Hoofdstuk 2  Het vroege ontwerpproces 
 
 
2.1  Inleiding 
 
Het probleemgebied, dat centraal staat in dit afstuderen, is het 
ontwerpproces en om preciezer te zijn de eerste fasen daarvan oftewel het 
vroege ontwerpproces. Het ontwerpproces is een onderdeel van een groter 
proces: het bouwproces. In dit deel van de scriptie wordt behandeld, wat 
het totale bouwproces inhoudt en welke rol het vroege ontwerpproces 
daarin speelt. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het ontwerpproces. Het 
vroege ontwerpproces wordt zowel wat betreft de theorie als de 
praktijksituatie beschreven. Vervolgens komt het belang van Computer 
Aided Design (CAD) in het probleemgebied aan bod. Beide beschrijvingen 
resulteren in een behandeling van VisTa. Er zal onder meer worden 
aangegeven aan welke primaire randvoorwaarden de applicatie VisTa zal 
moeten voldoen om haar rol waar te kunnen maken. Tenslotte wordt 
beschreven wat de desk-CAVE inhoudt en welke rol het speelt in het 
afstuderen. 
 
 
2.2  Het bouwproces 
 
Zoals gezegd vormt het ontwerpproces een onderdeel van een 
overkoepelend proces, het bouwproces. Wat is een bouwproces? 
 
“Het bouwproces is een interorganisationeel afstemmingsproces ten bate 
van de stichting, inrichting, onderhoud en beheer van de gebouwde 
omgeving.” [Erve 1995] 
 
Een bouwproces is over het algemeen complex qua duur en complex van 
aard. Hierdoor is een bouwproces moeilijk te overzien en te plannen. Om 
het bouwproces beheersbaar te maken wordt het bouwproces in het 
algemeen opgedeeld in fasen. Een fase bestaat uit een afgerond pakket 
van werkzaamheden. Een fase begint met een geformuleerd doel en een 
werkwijze om dat doel te bereiken. Een bepaald resultaat, dat voor de 
betrokkenen aanvaardbaar is, vormt het einde van een fase.  
Een fase is beter te overzien en te plannen dan het gehele bouwproces. De 
opdeling in fasen zorgt ervoor, dat er een globaal beeld ontstaat van het 
bouwproces en dat het bouwproces via tussentijdse verificaties kan worden 
bijgestuurd. 
 
2.2.1  De fasering 
Het ontwerpproces is een fase van het gehele bouwproces. Er kunnen 
echter nog meer fasen in het bouwproces onderscheiden worden. De 
volgende onderverdeling in hoofd- en subfasen kan worden gemaakt (zie 
figuur 2.1): 
 

 Programmafase: initiatief, haalbaarheidsstudie en projectdefinitie. 
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 Ontwerpfase: structuurontwerp, voorlopig ontwerp en definitief 

ontwerp. 
 

 Bouwvoorbereidingsfase: bestek en prijsvorming. 
 

 Realisatiefase: werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering. 
 

 Beheerfase: gebruik. 
 

 
Het bouwproces begint met een eerste idee bij de opdrachtgever in de 
programmafase, bijvoorbeeld de wens naar meer of betere bedrijfsruimte 
voor zijn organisatie. Dit idee wordt onderzocht op haalbaarheid en als het 
haalbaar is, wordt het verwerkt tot een projectdefinitie in de vorm van een 
programma van eisen (PVE).  
Vervolgens komt de ontwerpfase aan bod. In deze fase komt het 
ontwerpteam uiteindelijk via diverse ontwerpstappen tot een definitief 
ontwerp. Wanneer het ontwerp wordt goed gekeurd door onder meer de 
opdrachtgever, wordt het ontwerp in de bouwvoorbereidingsfase zodanig 
tot in detail uitgewerkt, dat het aanbesteed kan worden. Tenslotte wordt het 

Figuur 2.1 
De fasering van het 
bouwproces. 
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ontwerp in de realisatiefase daadwerkelijk uitgevoerd en opgeleverd, 
waarna het object gebruikt kan gaan worden.  
Met de bovenstaande beschrijving is getracht duidelijk te maken hoe een 
bouwproces in elkaar zit. Het geeft een idee welke fasen in het bouwproces 
onderscheiden kunnen worden. De bovenstaande beschrijving van het 
bouwproces is slechts een zeer korte, theoretische beschrijving. In de 
praktijk verloopt ieder bouwproces op een andere manier. Tevens is deze 
fasering meer gericht op het proces voor het ontwikkelen van objecten 
zoals huizen, dan op het proces voor het ontwikkelen van 
stedenbouwkundig gebieden.  
 
Het stedenbouwkundig bouwproces 
Het eerste deel van een stedenbouwkundig bouwproces heeft vele 
overeenkomsten met een architectonisch bouwproces. In het 
stedenbouwkundige bouwproces wordt tevens, nadat de programma- en 
ontwerpfase zijn doorlopen, een definitief ontwerp voor een gebied 
opgeleverd. Voordat de verschillende onderdelen van het ontwerp kunnen 
worden aanbesteed, moet een gedetailleerd bestek worden gemaakt van 
het ontwerp. In het bestek dient onder meer omschreven en getekend te 
worden waar alle nodige voorzieningen, zoals de nutsvoorzieningen, 
gesitueerd moeten worden. Nadat de diverse onderdelen van het gebied 
zijn aanbesteed, kunnen ze worden gerealiseerd.  
Dit betekent in feite het einde van het stedenbouwkundig gedeelte van het 
bouwproces en het startpunt voor vele nieuwe (architectonische) 
bouwprocessen. Voor ieder te ontwikkelen object, bijvoorbeeld een (groep 
van) woning(en), dient er een nieuw bouwproces opgestart te worden. 
Opnieuw worden de programma- en ontwerpfase doorlopen, maar nu voor 
het ontwikkelen bouwobject. Het bouwproces wordt beëindigd met het 
opleveren van het object. Het opleveren van alle onderdelen van het 
stedenbouwkundig ontwerp, vormt het einde van het totale bouwproces 
voor het te ontwikkelen gebied. 
In het vervolg van de scriptie zal slechts een klein gedeelte van het 
bouwproces centraal staan, namelijk het vroege ontwerpproces. Meer 
hierover in paragraaf drie. In de volgende paragraaf wordt eerst aandacht 
besteed aan welke personen deelnemen aan het bouwproces. 
 
2.2.2  Deelnemers 
In het bouwproces spelen veel disciplines een rol. Afhankelijk van de 
grootte en de complexiteit van het te bouwen object vertegenwoordigen 
één of meer personen een discipline in het samenwerkingsverband, dat 
voor een bouwproces wordt gevormd. De samenstelling van het 
samenwerkingsverband verschilt per bouwwerk. Over het algemeen zijn in 
een samenwerkingsverband echter de volgende disciplines terug te vinden: 
 

 Ontwerper: architect, stedenbouwkundige. 
 

 Opdrachtgever: bijvoorbeeld eigen huisvesters, (institutionele) 
beleggers, sociale woningbouwers, projectontwikkelaars.  

 
 Adviseurs: bijvoorbeeld bouwfysicus, constructeur, kosten 

deskundige, installatietechnicus, projectmanager. 
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 Uitvoerders: (Hoofd)aannemer. 
 
 
Verder kunnen ook andere (groepen van) personen deelnemen aan het 
bouwproces, zoals gebruikers(groepen), financiers, beheerders en 
toeleveranciers. Daarnaast dient een goede samenwerking tot stand te 
komen met diverse betrokken overheidsinstanties, waaronder 
gemeentelijke diensten zoals Bouw- en Woningtoezicht, de brandweer en 
het grondbedrijf. 
 
2.2.3  Het programma van eisen 
Wanneer een bouwproces wordt opgestart, bijvoorbeeld als een bestaande 
organisatie constateert dat de huidige huisvesting niet langer geschikt is, 
moet goed worden nagedacht over wat de mogelijke en wenselijke 
oplossingen voor dit probleem kunnen zijn. De eisen en wensen aan het te 
bouwen object moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht. Er moeten 
prioriteiten worden gesteld en keuzen worden gemaakt. Het in kaart 
brengen van eisen, wensen en randvoorwaarden gebeurt door het 
opstellen van het programma van eisen.  
De belangrijkste informatiebron in de vroege fasen van het 
stedenbouwkundige ontwerpproces is het programma van eisen. In de 
overgang van planologie naar stedenbouwkundig ontwerpen wordt het 
programma van eisen als het ware vertaald naar eerste ruimtelijke 
oplossingen. Gezien het belang voor het ontwerpproces volgt hieronder 
een beschrijving van het programma van eisen. 
 
De definitie 
Wat is een programma van eisen? De Rijksgebouwendienst omschrijft het 
PVE als volgt:  
 
"Het programma van eisen is een opsomming van kwantitatieve en 
kwalitatieve randvoorwaarden en eisen waaraan een huisvestingsoplossing 
moet voldoen." [Rijksgebouwendienst 1995] 
 
Dit is een compacte omschrijving. Door Stichting Bouwresearch wordt een 
uitgebreidere definitie gehanteerd, waarin de functie van het programma 
van eisen in het ontwerpproces beter naar voren komt. 
 
“Een PVE is een document, dat dient om in de communicatie tussen de 
opdrachtgever en toekomstige gebruikers van een bouwwerk enerzijds en 
de architect en adviseurs anderzijds, op basis van uitgangspunten en 
rekening houdend met voorwaarden, de behoeften, eisen, wensen en 
verwachtingen van opdrachtgever en toekomstige gebruikers, via een 
samenhangend geheel van activiteiten, gericht op eenduidig en volledig 
verzamelen, bewerken, evalueren en overdragen van informatie, gefaseerd 
van grof naar fijn, in te brengen in het ontwerpproces.” [Dam 1996] 
 
Kortom, het programma van eisen is een geordende verzameling van 
gegevens over de huisvestingsbehoefte van een organisatie en de vereiste 
prestaties betreffende de locatie, het gebouw, de ruimten, de gebouwdelen 
en de voorzieningen in het gebouw en op het terrein. 
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Risico’s bij het programma van eisen 
Het maken van een PVE is een cruciale stap in een degelijk bouwproces. 
Voorkomen moet worden, dat te snel naar oplossingen wordt gegrepen die 
niet zijn afgestemd op de specifieke eisen en wensen van de 
opdrachtgever en/of gebruikers. Door het te vroeg denken in oplossingen is 
de fase van het opstellen van het programma van eisen vaak een zwakke 
schakel in het bouwproces. Dit leidt er soms toe dat pas in een later 
stadium, nadat de voorgestelde oplossingen zijn besproken, alsnog 
besloten wordt tot een expliciete formulering van eisen en voorwaarden. Dit 
gaat gepaard met extra werk en tijdverlies. Andere nadelen van een zwak 
programma van eisen zijn, dat de ontwerper veel tijd kwijt is aan het 
verzamelen en analyseren van informatie en dat er onvoldoende tijd en 
aandacht is voor alternatieve oplossingen. Dit kan er toe leiden, dat 
genoegen moet worden genomen met een minder geschikt of duurder 
gebouw.  
 
Functies  
Afhankelijk van de fase in het bouwproces en de positie van de deelnemers 
vervult het programma van eisen een combinatie van de volgende 
functies:  
 

 Aanleiding tot overdenking  
Het uitdrukkelijk formuleren van uitgangspunten, doelstellingen, eisen 
en wensen dwingt de initiatiefnemer en/of de opdrachtgever om 
bewust na te denken wat ze precies willen bereiken, oftewel wat hun 
ambities en doelstellingen zijn. Ze moeten zich bezinnen hoe de 
eigen organisatie nu functioneert en hoe deze in de toekomst zou 
moeten functioneren. 
 

 Intermediair  
Het programma van eisen fungeert als intermediair voor het 
overdragen van informatie tussen alle betrokkenen, vooral tussen 
opdrachtgever en ontwerper, maar ook bijvoorbeeld tussen 
opdrachtgever en gebruikers, of tussen opdrachtgever en adviseurs. 
 

 Toetsingsinstrument  
Het programma van eisen is een toetsingsinstrument voor alle 
projectpartners. Enerzijds voor de opdrachtgever of diens adviseurs, 
om in een vroeg stadium globaal de haalbaarheid van het project te 
toetsen en alternatieven zoals verbouw, nieuwbouw of hergebruik van 
een bestaand gebouw te vergelijken en anderzijds voor ontwerpers 
en adviseurs, om de kosten en kwaliteit te toetsen van alternatieve 
locaties, ontwerpvarianten, definitief ontwerp en bestek. 
 

 Middel tot budgetbepaling 
Op basis van het programma van eisen is het mogelijk om de 
benodigde budgetten voor bouw, investering en exploitatie te bepalen 
en om vervolgens deze kosten te bewaken.  
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 Basis voor contractvorming 
Door het vastleggen van de verlangde kenmerken van het gebouw 
en/of ruimtelijke structuur vormt het programma van eisen een 
onderdeel van het contract tussen bijvoorbeeld opdrachtgever en 
ontwerper. 

 
 Ontwerpuitgangspunten voor de ontwerper 

Het beeld van de te huisvesten organisatie en haar activiteiten en de 
beschrijving van uitgangspunten, doelstellingen, wensen en 
verwachtingen zijn vaak belangrijke ontwerpuitgangspunten voor de 
ontwerper.  

 
 
2.3  Het vroege ontwerpproces: het heden 
 
Het afstuderen is gericht op het ondersteunen van het vroege 
stedenbouwkundige ontwerpproces. In deze paragraaf wordt aandacht 
besteed aan het ontwerpen in de vroege fasen van het ontwerpproces en 
hoe het ontwerpen geschiedt. De beschrijving in deze paragraaf bestaat 
zowel uit een theoretische behandeling van het ontwerpproces als uit een 
beschrijving van de situatie in de praktijk. 
 
2.3.1  De theorie 
In de vroege fases van het ontwerpproces worden aan de hand van een 
programma van eisen, dat is opgesteld in de projectdefinitie fase van het 
bouwproces, de eerste ontwerpstappen gemaakt om te komen tot een 
concept ontwerp voor het te ontwikkelen gebied. Er vindt dus een vertaling 
plaats van inhoud (programma van eisen) naar vorm (ontwerp). Deze 
vroege fasen van het ontwerpproces zijn heel creatief van aard en zijn van 
groot belang voor het verdere verloop van het ontwerpproces. 
 
De betekenis van het vroege ontwerpproces 
De beslissingen die in de vroege fasen van het ontwerpproces genomen 
worden hebben een grote impact op het uiteindelijke resultaat, onder meer 
in termen van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van een gebouw en de 
gebouwde omgeving (zie figuur 2.2). Met het bijstellen van het ontwerp 
en/of uitgangspunten in een latere fase van het ontwerpproces zijn in het 
algemeen hoge kosten en lange tijdsduur gemoeid.  
Een tweetal complicaties die optreden in het vroege ontwerpproces 
betreffen de onnauwkeurigheid van informatie en het overzien van 
ontwerpbeslissingen. De genomen beslissingen betreffen conceptuele 
ontwerpaspecten en worden vaak gebaseerd op de informatie die in de 
vroege fasen van het ontwerpproces beschikbaar is. In deze fasen is er 
echter weinig informatie voorhanden en de beschikbare informatie is vaak 
onvolledig en/of onjuist. Dit terwijl de genomen beslissingen essentieel zijn 
voor het gehele ontwerpproces. 
Verder kunnen de projectpartners die betrokken zijn in het vroege 
ontwerpproces, in beperkte mate de consequenties van hun 
ontwerpbeslissingen overzien. Dit betreft niet alleen hun eigen ontwerptaak 
in de volgende fasen van het ontwerpproces, maar ook het werk van de 
andere bouwteamleden.  
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Kortom, de eerste stappen in het ontwerpproces (de overgang van inhoud 
naar vorm) is van groot belang voor het vervolg van het 
ontwikkelingsproces. Het vraagstuk, dat in het afstuderen centraal staat, is 
hoe de ontwerper bij dit vertaalproces ondersteund kan worden. Voordat 
hier antwoord op gegeven kan worden, dient eerst duidelijk gesteld te 
worden, wat ontwerpen nou eigenlijk precies inhoudt. Hoe ontwerpt een 
ontwerper? 
 

 
Het ontwerpproces als model 
Het ontwerpen in de vroege fasen van het ontwerpproces is een complex 
proces. Er is de laatste decennia veel wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar het ontwerpproces. Verschillende onderzoekers hebben getracht een 
compleet model van het proces op te stellen. Dit model zou de weg moeten 
voorstellen die een ontwerper aflegt van het begin tot het einde van het 
ontwerpproces.  
 
“The common idea behind all these ‘maps’ of the design process is that it 
consists of a sequence of distinct and identifiable activities which occur in 
some predictable and identifiably logical order.” [Lawson 1997] 
 
Observaties in de praktijk van deze modellen toonden aan dat er grote 
diversiteit in gevolgde ontwerpporcessen bestaat. Modellen blijken handig 
om de onderdelen van het ontwerpproces te benoemen, maar hebben 
beperkt nut bij het voorschrijven van zulke processen, bijvoorbeeld in de 
vorm van methoden.  
 
Theorie: hoe komt een ontwerp tot stand? 
Een ontwerper (of het ontwerpteam) probeert in de eerste fasen van het 
ontwerpproces grip te krijgen op de ontwerpopdracht en zal deze 
gedurende het proces proberen uit te bouwen. De ontwerper zal aan de 
hand van schetsen, relatieschema’s, massamodellen, etc. proberen 
oplossingen te bedenken voor het ontwerpprobleem. Hij zet zijn eerste 
gedachten op papier en gaat deze verder uitwerken. Dit proces heeft een 
sterk “trial and error” karakter. Gedurende het proces zullen vele 
verschillende variantoplossingen (of kortweg varianten) bedacht worden. 
Vele varianten zullen ook weer opzij worden geschoven, omdat deze niet 

Figuur 2.2 
Informatiebehoefte en -
aanbod versus tijd. 
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het gewenste resultaat leveren. Ook al wordt een variant als “fout” 
beoordeeld, toch kan het bijdragen aan het totale ontwerpproces, omdat 
vanuit deze variant weer een andere variant naar voren kan komen, die wel 
van waarde is voor het proces.  
Voor één ontwerpprobleem kan een zeer groot aantal varianten worden 
gevonden. Wat het ontwerpproces verder complex maakt is, dat in het 
algemeen aan het begin van het ontwerpproces nog niet alle 
ontwerpproblemen gevonden zullen zijn. Het ontwerpen bestaat in feite 
zowel uit het onderkennen van problemen, als uit het oplossen van de 
gevonden problemen. Zowel het probleem, als de bijbehorende oplossing 
zullen gedurende het ontwerpproces steeds duidelijker worden. Er lijkt dan 
ook geen einde te komen aan een ontwerpproces. Bovendien is het 
waarschijnlijk altijd mogelijk om het ontwerp verder te verbeteren, wanneer 
meer tijd en moeite wordt besteed aan het ontwerpproces. Uiteindelijk zal 
echter slechts één definitief ontwerp voor het probleem kunnen worden 
uitgewerkt. De ontwerper moet de verschillende varianten dus afwegen en 
tot een keuze komen. Deze selectie zal plaatsvinden op basis van een 
groot aantal criteria die voor en tijdens het ontwerpproces naar voren zijn 
gekomen. Een belangrijke bron van criteria is het programma van eisen. 
Het fungeert in het vroege ontwerpproces meestal als bron van 
ontwerpuitgangspunten voor de ontwerper en als toetsingsinstrument. 
Vooral in het vroege ontwerpproces, wanneer weinig of onvolledige kennis 
voorhanden is heeft het programma van eisen een cruciale rol. Veelal zal in 
de vroege fasen van het ontwerpproces de ontwerpopgave als het ware op 
basis van het programma van eisen vertaald worden naar een eerste 
conceptueel ontwerp. 
 
Ontwerpmethoden 
De wijze waarop het ontwerpen in de vroege fasen van het ontwerpproces 
geschiedt, in de laatste decennia weinig veranderd. De ontwerpers van de 
21e eeuw gebruiken in principe nog steeds dezelfde ontwerpmedia als hun 
voorgangers in de 19e en de 20e eeuw. Voor het op papier zetten van hun 
eerste ontwerp gedachten en ideeën gebruiken ontwerpers beproefde 
ontwerpmedia zoals potlood en papier. Om ontwerpstudies drie 
dimensionaal te kunnen modelleren gebruiken ze materialen als klei, 
(piep)schuim, karton of hout, Deze ontwerpmedia hebben hun sterke en 
zwakke punten.  
 
Sterke punten: 
 

 Met behulp van de traditionele ontwerpmethoden is snel en 
eenvoudig resultaat te behalen.  
Een schets, massamodel etc. is snel en eenvoudig te maken. Het 
visualiseren van de ideeën middels een schets of massamodel van 
een ontwerper vergt weinig tijd en/of moeite van hem/haar en legt 
weinig beperkingen op aan de benodigde materialen.  

 
 Deze traditionele ontwerpmethoden bieden relatief veel vrijheid bij het 

ontwerpen.  
De ontwerper wordt niets in de weg gelegd om extreme 
ontwerpideeën te modelleren of te schetsen. Daarnaast kan het 
ontwerpen op de meest uiteenlopende plaatsen gebeuren. Het op 
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papier zetten van je ideeën vergt weinig meer dan een stuk papier en 
een potlood. Het ontwerpen kan bij wijze van spreken gebeuren op 
een bierviltje in een café. 

 
 De traditionele ontwerpmethoden voldoen aan het informatieaanbod 

dat in het vroege ontwerpproces bestaat.  
In de vroege fasen van het ontwerpproces is weinig informatie voor 
handen. De meeste zaken met betrekking tot het ontwerp zullen 
gedurende het ontwerpproces bedacht en opgelost moeten worden. 
De lage nauwkeurigheid van een schets correspondeert met deze 
hoeveelheid informatie. 

 
 
Zwakke punten: 
 

 De resultaten van de traditionele ontwerpmethoden zijn onnauwkeurig 
en foutgevoelig.  
Bij deze media sluipen er gedurende het ontwerpen continu kleine 
foutjes en/of onnauwkeurigheden in het ontwerp. Dit is op zich niet 
gevaarlijk voor het vroege ontwerpproces, als ze maar later in het 
proces worden opgemerkt en verbeterd, anders kunnen deze 
onnauwkeurigheden grote gevolgen hebben.  
Verder worden de ontwerpen in de praktijk steeds complexer. Dit is 
onder meer het gevolg van steeds strenger wordende wetgeving en 
toenemende specialisatie en aantal participanten in het 
ontwerpproces en de huidige architectuurstromingen. Het ontwerpen 
aan de hand van schetsen en modellen is niet de meest ideale wijze 
om de steeds complexer wordende ontwerpen uit te werken.  

 
 De resultaten van de traditionele methoden zijn onoverzichtelijk. 

 Gedurende het ontwerpproces worden grote aantallen schetsen, 
modellen etc. gecreëerd. Hierdoor loopt men na verloop van tijd het 
risico, dat niet meer duidelijk is, wat met een schets of een model 
werd nagestreefd of bedoeld. Wanneer de resultaten van het 
ontwerpproces dus niet op een handige manier worden geordend, 
loopt men het risico het overzicht over het ontwerp(proces) te 
verliezen.  

 
 Verder moeten bepaalde handelingen veelvuldig herhaald worden.  

Een gedeelte van een ontwerp kan in vele schetsen of modellen 
onveranderd terug komen, toch moet het ieder keer opnieuw 
getekend worden. 

 
 
Om het afstudeerproject een goede basis te geven, is ook gekeken naar de 
huidige praktijk. Een behandeling van het vroege ontwerpproces kan niet 
zonder een beschrijving hoe het ontwerpen in de praktijksituatie gebeurt. 
Hiervoor is een deel van het afstuderen verricht bij de gemeente Tilburg, bij 
de toenmalige afdeling Structuurplanning. 
 
 



VisTa  
 
 

 
 

Hoofdstuk 2  
 

30

2.3.2  Een praktijksituatie 
In Nederland zijn de afgelopen jaren vele duizenden nieuwbouwwoningen 
gebouwd op zogenaamde Vinex-locaties. Deze uitbreidingsgebieden aan 
de rand van steden heeft het ministerie van VROM in 1993 aangewezen in 
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). Binnen de gemeente 
Tilburg is men in het kader van de Vinex-locatie Tilburg Noord Oost bezig 
met het ontwikkelen van het gebied de Overhoeken, rond de dorpskern van 
Berkel-Enschot. Verder is men onder meer bezig met de herontwikkeling 
van het Piushavengebied. 
In de gemeente Tilburg is door de toenmalige afdeling Structuurplanning 
voor deze gebieden de gewenste ontwikkelingen vastgelegd in een 
ontwikkelingsvisie. Per gebied is een woonkwaliteitsprofiel opgesteld (zie 
Deel II De bijlagen voor het kwaliteitsprofiel van De Overhoeken). In het 
kwaliteitsprofiel wordt onder meer een beschrijving van het gebied gegeven 
en wordt de gewenste woonmilieutypering aangeduid. Voor ieder gebied 
moet worden bepaald hoeveel woningen gerealiseerd dienen te worden en 
welke bebouwingsdichtheden hierbij aangehouden moeten worden. Naast 
het aantal woningen dient ook onderzocht te worden welke voorzieningen, 
zoals scholen, parken, winkels, verwezenlijkt moeten worden in het gebied. 
Als dit alles bekend is en vast is gelegd in een programma van eisen ligt de 
inhoudelijke bepaling van de gebieden vast en is de projectdefinitiefase 
beëindigd. Vervolgens wordt de overstap gemaakt naar de ontwerpfase. 
Een stedenbouwkundige zet de eerste stappen in de richting van een 
definitief ontwerp voor het desbetreffende gebied. Hij of zij maakt op basis 
van de in projectdefinitiefase geformuleerde eisen een eerste ontwerp voor 
het gebied. In dit ontwerp wordt bedacht waar de woningen en 
voorzieningen dienen te komen en hoe dit alles ontsloten dient te worden. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de eisen uit structuur- en 
bestemmingsplannen en andere wetgeving. Er zullen diverse 
ontwerpvarianten de revue passeren, voordat een variant wordt gekozen 
en wordt uitgewerkt tot het definitief ontwerp. Dit betekent het einde van de 
ontwerpfase.  
 

 
Vervolgens kan het uit te voeren werk tot in detail worden uitgewerkt en 
aanbesteed. Dit houdt in feite in, dat een aantal nieuw bouwprocessen 

Figuur 2.3 
De verschillende ontwerp 
niveaus in beeld gebracht. 
[Lawson 1997] 
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worden gestart, waarin teams van personen de opdracht krijgen om delen 
van het ontwerp tot op gebouwniveau uit te werken. Uiteindelijk komen 
interieur en industrieel ontwerpers aan de beurt om de ontworpen 
gebouwde omgeving verder in te richten. Kortom, het door de planoloog 
opgestelde programma van eisen vormt het startpunt of de basis van vele 
nieuwe ontwerpprocessen (zie figuur 2.3). Hieruit blijkt wederom de 
importantie van het vroege ontwerpproces. 
 
De problemen 
In het vroege ontwerpproces ondervindt men diverse moeilijkheden, welke 
in het algemeen terug zijn te voeren op de problematische overgang van 
programmatische uitgangspunten naar ruimtelijke oplossingen oftewel de 
relatie planologie versus stedenbouw, respectievelijk inhoud versus vorm. 
De planoloog heeft slechts in beperkte mate inzicht in wat de beslissingen 
op planologisch gebied betekenen voor de ruimtelijke oplossingen. De 
stedenbouwer weet op zijn/haar beurt weinig over de achtergronden achter 
de planologische uitgangspunten. De oorzaken hiervan zijn: 
 

 De diverse handelswijzen, ideeën en percepties. 
De deelnemers aan het bouwproces verschillen van elkaar wat betreft 
achtergrond en de gedurende de opleiding en carrière opgedane 
ervaring en kennis. Daarom kunnen de ideeën, meningen en 
werkwijzen per deelnemer en per discipline verschillen. In de 
overgang van programmatische uitgangspunten naar ruimtelijke 
oplossingen ervaart men vaak, dat de diverse disciplines, zoals 
planologie en stedenbouw, verschillend zijn en langs gescheiden 
denklijnen opereren. 

 
 Er is weinig informatie beschikbaar. 

In het vroege ontwerpproces is er nog maar weinig relevante 
informatie beschikbaar. De informatie die voorhanden is, wordt 
gevormd door de resultaten van de programmafase, hoofdzakelijk het 
programma van eisen. 

 
 De vele verschillende oplossingsvarianten. 

Het ontwerpvraagstuk kan in het algemeen op diverse wijzen worden 
opgelost. Uiteindelijk ontstaan vele verschillende varianten als 
oplossing van het ontwerpprobleem. Op een gegeven moment staat 
men voor de keuze om een (combinatie van) variant(en) te kiezen en 
uit te werken tot het definitieve ontwerp. Aangezien bij het ontwerpen 
diverse participanten betrokken zijn, kan dit leiden tot een complex 
selectie proces. 

 
Een voorbeeld  
De afdeling Structuurplanning van de gemeente Tilburg heeft voor het her 
te ontwikkelen oude havengebied, het Piushavengebied onderzocht 
hoeveel woningen, rekening houdende met de gewenste 
woonmilieutypering, gerealiseerd kunnen worden. De opzet die hiervoor is 
gemaakt, is volledig gebaseerd op een entiteit van ongeveer 80 m2. Naar 
gelang de functie van de te ontwerpen eenheid is gekozen voor een 
bepaalde vermenigvuldigingsfactor, voor bijvoorbeeld een appartement 
kwam men gemiddeld uit op een factor van 11/2 en voor een “huiskamer-
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kantoorunit” op een factor van 1/2. De entiteit kan gezien worden als een 
virtueel Lego-blokje. Verder heeft men binnen het ontwerp voor het 
Piushavengebied verschillende functies onderscheiden, zoals wonen, 
werken en parkeren.  
De opzet voor deze studie is gemaakt met stroken papier en schuim, 
waarbij iedere functie met een ander kleur papier werd weergegeven. Door 
deze werkwijze konden snel en eenvoudig meerdere varianten worden 
bekeken. Het nadeel van de stroken was echter, dat ze niet een drie 
dimensionaal beeld gaven op het gebied. Het was niet mogelijk door het 
ontwerp heen te lopen. Hierdoor was het slechts mogelijk om een beperkt 
beeld van de studie te verkrijgen en was het voor een belangstellende 
moeilijk om zich goed in te kunnen leven in de studie. 
Ongeveer tegelijkertijd met het ontwikkelen van het Piushavengebied is 
men in de gemeente Tilburg bezig met het ontwikkelen van de Vinex locatie 
Tilburg Noord Oost. In het gemeentelijke bestemmingsplan waren er voor 
het gebied Overhoeken richtlijnen voor het aantal te realiseren woningen 
vastgelegd. Door de afdeling Structuurplanning werd er echter sterk 
getwijfeld aan deze cijfers. Men dacht, dat er met in acht name van de 
gewenste woonmilieutypering op deellocaties meer woningen gerealiseerd 
konden worden. Voor een deelgebied van de Overhoeken, namelijk de 
Enschotsebaan, is middels het maken van een model getracht duidelijk te 
krijgen of de cijfers uit het bestemmingsplan bijgesteld dienden te worden. 
Dit model is op een soortgelijk wijze uitgevoerd als hierboven is beschreven 
voor het Piushavengebied (zie tabel 2.1 voor de resultaten van het 
onderzoek). Alleen zijn hier geen stroken karton of schuim gebruikt, maar is 
er een drie dimensionaal model in AutoCAD gemodelleerd. Het model is 
gebaseerd op het toenmalige stedenbouwkundig plan. Verder is er 
uitgegaan van een basisrekeneenheid oftewel blokje van 84 m2 op een 
ruime kavel.  
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat het geschatte woningaantal voor 
dit gebied naar boven toe kon worden bijgesteld met 100 woningen.  
Hetzelfde onderzoek is herhaald voor een ander deelgebied van de 
Overhoeken, namelijk De Akker. In tegenstelling tot het model voor de 
Enschotsebaan bleek dat hier het woningaantal licht neerwaarts bijgesteld 
moest worden. 
Het controleren van de randvoorwaarden, in dit geval het woningaantal in 
relatie tot het te realiseren woonmilieu, voor twee deelgebieden van De 
Overhoeken heeft er toe geleid, dat de randvoorwaarden voor het 
ontwerpproces voor de gehele Overhoeken zijn geoptimaliseerd: het 
woningaantal voor de Overhoeken is in overeenstemming gebracht met het 
gewenste woonmilieu. Het uitgevoerde, kleinschalige onderzoek heeft er 
voor gezorgd, dat de stedenbouwkundigen die aan de slag zijn gegaan met 
het maken van ontwerpen voor de deelgebieden, van het begin af aan hun 
ontwerpen baseren op een degelijk programma van eisen. Indien pas veel 
later in het ontwerpproces was opgemerkt dat het woningaantal niet klopte, 
dan had dit kunnen betekenen dat de diverse ontwerpen voor de 
deelgebieden in een laat stadium van het ontwerpproces gewijzigd 
moesten worden. In het ergste geval zou het gewenste woonmilieu niet 
gerealiseerd kunnen worden. 
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Programma 
 
 
Woonmilieu: dorpswonen; accent 
woon/werk-combinaties en woningen 
in open verkaveling 
 
Woningaantal: geschat 250 

Basis-”rekeneenheid”:  
referentie Lego-blokjes 

 
Stedenbouwkundig plan 
 

3D model: resultaat: 350 woningen 

 
 
 
 
 
 
 
Uit het bovenstaande voorbeeld kan geconcludeerd worden, dat de 
overgang van het programma van eisen naar eerste stedenbouwkundige 
plan problematisch is en beter gefaciliteerd kan worden, onder andere met 
behulp van computergebaseerde hulpmiddelen. 
 
 
2.4  Het vroege ontwerpproces: de trend 
 
In de bouwwereld en in het onderwijs valt het op, dat de computer en in het 
bijzonder Computer Aided Design (CAD) steeds vaker en vroeger in het 
ontwerpproces wordt ingezet. In deze paragraaf wordt de trend nader 
toegelicht. 
 
2.4.1  De opkomst van CAD 
 
De computer manifesteerde zich in de bouw het eerst in de tekenkamer. 
Lijnen werden niet meer op de tekentafel, maar op het scherm getrokken. 
Een letterlijke vertaling van het oude tekenproces dus. Je kon eindeloos 
wijzigen en de uiteindelijke print zag er altijd strak en schoon uit. Bovendien 

woonmodule 
(12x7x3) 

werkmodule 
(6x7x3) 

Tabel 2.1 
De Overhoeken / Berkel - 
Enschot en het onderzoek 
naar mogelijke 
woningaantallen. 
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is ze meer maatvast en constant dan een met de hand gemaakte tekening.” 
[Achten 2001] 
 
Later werden computers ook ingezet om er gelikte visualisaties van 
ontwerpen mee te maken. Dit vroeg om, al dan niet gedetailleerde, 
driedimensionale modellen van het ontwerp. Deze modellen maakten het 
mogelijk een beter beeld te vormen van het ontwerp. Met de modellen kon 
het ontwerp getoetst worden aan de geformuleerde eisen. Verder konden 
eventuele conflicten tussen bouwdelen vroegtijdig gesignaleerd en opgelost 
worden. Bovendien was het mogelijk dit model, hoe eenvoudig het ook 
was, te plaatsen in een virtuele omgevingssituatie van het gebouw. Op 
deze manier kon al vroeg in het ontwerpproces beoordeeld worden of het 
ontwerp paste in de omgeving.  
De stap van het maken van tweedimensionale tekeningen naar 
driedimensionale modellen en visualisaties werd niet door iedere architect 
met open armen ontvangen. Dit is echter aan het veranderen. In 
toenemende mate speelt de computer als ontwerpgereedschap een steeds 
belangrijkere rol, naast het algemene gebruik van de computer voor 
communicatie en administratie doeleinden, zoals ook door prof. dr. ir. Sevil 
Sariyildiz van de Technische Universiteit Delft werd onderkend:  
 
“Veel docenten hier zijn traditioneel opgeleid. Sommige vonden een 3D-
applicatie niet meer dan ‘speelgoed’, in elk geval niet geschikt voor een 
serieuze architect. (…) Maar langzamerhand gaan de meeste mensen er 
het belang van inzien. Omdat het in de praktijk steeds meer gebruikt gaat 
worden.” [Berg 2001] 
 
De bouwwereld ziet steeds meer het belang in van het maken van een 
compleet 3D model van het ontwerp. Aan de hand van een dergelijk model 
is het theoretisch mogelijk om daar alle 2D tekeningen uit te halen. Deze 
tekeningen vormen een consistent geheel, waardoor de kans op fouten 
vermindert. De kwaliteit van het ontwerp neemt dus toe en tevens is het 
ontwerp veel beter en makkelijker te communiceren met de andere 
projectpartners en niet in de laatste plaats ook de (toekomstige) bewoners. 
Dit laatste speelt in het bijzonder in situaties van herstructurering en 
transformatie van (bestaande) woongebieden. Een (grote) beperking aan 
3D CAD is echter wel, dat het maken van een gedetailleerd model met 
behulp van een CAD-pakket veel tijd vergt en dus geld kost. Tevens blijkt 
de belofte nog steeds groter dan de praktijk. 
Een gebouw als het Guggenheim Museum in Bilbao van Frank O. Gehry 
zou onmogelijk binnen het budget hebben gepast en dus waarschijnlijk niet 
in deze vorm gebouwd zijn zonder het CAD pakket Catia (zie figuur 2.4). 
Deze applicatie was oorspronkelijk niet bedoeld voor de bouwwereld, maar 
werd gebruikt in de vliegtuigindustrie. Jim Glymph, een van de directeuren 
van het architectenbureau Frank O. Gehry and Associates en degene die 
koos voor Catia, zegt hierover:  
 
“Many of the forms he is developing now are only possible through the 
computer. Bilbao is a perfect example. Prior to the development of the 
computer drawing in the office, they would have considered something to 
move away from. It might have been a sketch idea, but it would have take 
us decades.” [Bruggen 1997] 
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Frank O. Gehry was in het begin geen voorstander van het gebruiken van 
computers bij het ontwerpen. Het zou volgens hem tot een door computers 
bepaalde architectuur leiden. Uiteindelijk zag hij echter de grenzen van het 
ontwerpen zonder computers in en koos er voor om CAD-applicaties eerder 
in het ontwerpproces in te zetten dan waartoe hij voorheen bereid was. 
 
2.4.2  CAD in het vroege ontwerpproces 
Ofschoon er nu veel CAD-systemen beschikbaar zijn, zijn deze meestal 
ontwikkeld voor de eindfase van het ontwerptraject, waarin alle informatie 
ten aanzien van afmetingen en materiaalgebruik bekend is. In de vroege 
fases van het ontwerptraject bestaat er echter weinig tot geen behoefte aan 
een nauwkeurig tekengereedschap. In de eerste fases, waar het ontwerpen 
nu meestal gebeurd aan de hand van handschetsen en (massa)maquettes, 
is de informatie nog niet voorhanden waar de CAD-applicaties om vragen. 
In de vroege fases bestaat de behoefte aan software waarmee men 
dezelfde vrijheid heeft als met schetsen, terwijl men wel de voordelen van 
de computer kan benutten. Bij het schetsen met de hand sluipen er altijd 
foutjes en/of onnauwkeurigheden in de schets. Een computermodel is 
vergeleken hiermee meer consistent, terwijl het model met een beperkt 
aantal handelingen van alle kanten is te bekijken. Dit helt tevens om de 
realiteit van een complex ontwerp voor te stellen.  
 
Twee voorbeelden 
Door verschillende onderzoeksgroepen, bijvoorbeeld de capaciteitsgroep 
Ontwerpsystemen, waarbinnen dit afstuderen plaatsvindt, en bedrijven 
zoals Autodesk, wordt er onderzoek gedaan naar de wijze waarop een 
architect vroeg in het ontwerptraject middels CAD ondersteund kan 
worden. Bij de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen is DDDoolz ontwikkeld 
[Ontwerpsystemen]. Met dit pakket is het mogelijk een ontwerp te maken in 
een 3D omgeving waarbij getracht is grote vrijheid te combineren met een 
minimale interface. De basiseenheid in DDDoolz is een kubusje. Door deze 
kubus in een bepaalde richting te verslepen kopieert het zichzelf in die 
richting. Bij deze schetsachtige manier van ontwerpen “staat” de ontwerper 
in het ontwerp zelf en kan men om en door het model lopen. Op deze wijze 

Figuur 2.4 
Het Guggenheim 
Museum te Bilbao. 
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wordt de directheid van schetsen gecombineerd met de kracht van Virtual 
Reality.  
 

 
Onlangs is door Autodesk Architectural Studio gelanceerd (zie figuur 2.5). 
Met de applicatie is het mogelijk te schetsen, een massastudie te 
modelleren, samen te werken met projectpartners over de hele wereld 
(collaborative design) en kunnen verschillende media typen, zoals drie 
dimensionale modellen, schetsen, CAD tekeningen en animaties 
gecombineerd worden tot één presentatie.  
 

 
 
 

Figuur 2.5 
Een model in Architectural 
Studio 3.0 van Autodesk. 

Figuur 2.4 
Een voorbeeld van een 
model in DDDoolz. 
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2.4.3  CAD samengevat 
 
Hoewel er onderzoek gedaan wordt naar computerapplicaties die beter 
aansluiten bij de vroege ontwerpfase zijn deze ontwikkelingen nog lang niet 
zover uitgewerkt als de huidige CAD pakketten. 
 
Voor alle duidelijkheid worden hieronder de belangrijkste zwakke en sterke 
punten van de huidige CAD software opgesomd. 
 
Sterke punten: 
 

 Goed in het visualiseren en het communiceren van het ontwerp. 
 

 Dragen bij aan een constant en maatvast ontwerp. 
 
 
Zwakke punten: 
 

 Te nauwkeurig en complex in gebruik: te weinig of moeilijk 
hanteerbare vormgevingsmogelijkheden. 

 Vraagt teveel informatie in een te vroeg stadium van het 
ontwerpproces. 

 
 
2.5  Het vroege ontwerpproces: de oplossing 
 
Om de in dit hoofdstuk behandelde problematiek aan te pakken wordt in 
het afstuderen een applicatie ontwikkeld die de kloof tussen de disciplines 
planologie en stedenbouwkundig ontwerpen kleiner moet maken. De 
overgang van planologische uithangpunten naar ruimtelijke oplossingen 
moet worden vergemakkelijkt. De applicatie moet er voor zorgen dat de 
planoloog begrijpt wat de invloed is van de planologische uitgangspunten 
op de ruimtelijke oplossingen. Tegelijkertijd dient de stedenbouwer inzicht 
te krijgen in de redenen achter de planologische uitgangspunten. Beide 
disciplines moeten begrip krijgen voor elkaars beweegredenen en moeten 
meer één ontwerpteam gaan vormen. 
De applicatie zal het ontwerpen in de vroege fasen van het 
stedenbouwkundig ontwerpen ondersteunen op basis van de informatie die 
beschikbaar is, hoofdzakelijk het programma van eisen. Met de applicatie 
wordt het mogelijk de ruimtelijke oplossingen gedurende het ontwerpen te 
controleren aan de planologische uitgangspunten.  
 
De oplossing, die in dit afstuderen centraal staat, is het combineren van de 
sterke punten van de traditionele ontwerpmethoden met de sterke kanten 
van Computer Aided Design tot één applicatie: VisTa. Een interactief 
Virtual Reality hulpmiddel voor de overgang van het programma van eisen 
naar een stedenbouwkundig ontwerp. 
 
De desk-CAVE zal in beide zaken, zowel het ontwerpen als het evalueren, 
een belangrijke rol spelen. 
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2.6  Primaire randvoorwaarden 
 
Wil VisTa de in de vorige paragraaf geformuleerde streven daadwerkelijk 
waar kunnen maken dan moet het voldoen aan bepaalde primaire 
randvoorwaarden. 
 

 VisTa dient het mogelijk te maken een model snel en eenvoudig op te 
kunnen bouwen. 
Het gebruik van de applicatie moet niet leiden tot buitensporige extra 
kosten en/of inspanningen van de gebruiker. Een leek op het gebied 
van CAD moet VisTa in zijn of haar ontwerpproces kunnen inzetten. 

 
 VisTa moet veel vrijheid bij het ontwerpen bieden.  

VisTa moet leuk en interessant zijn om te gebruiken en moet niet de 
creativiteit van de gebruiker inperken. 

 
 VisTa dient te beantwoorden aan de informatieaanbod en -behoefte 

die in het vroege ontwerpproces bestaat. 
 

 VisTa moet goed in het visualiseren en communiceren van het 
ontwerp zijn. 
Niet alleen professionele ontwerpers en planologen zullen gebruik 
kunnen maken van de applicatie. Ook voor belanghebbenden, zoals 
toekomstige bewoners van een nieuwbouwwijk, moet het model 
duidelijk, inzichtelijk en bespreekbaar zijn. 

 
 
Om deze voorwaarden waar te kunnen maken zal een applicatie moeten 
worden ontwikkeld, die interactief, visueel en intuïtief te bedienen is.  
 
 
2.7  De desk-CAVE 
 
De desk-CAVE speelt een belangrijke rol in het afstuderen. De desk-CAVE 
is in 2001 door Ontwerpsystemen opgezet. Het is een Virtual Reality 
opstelling, die het mogelijk maakt met een grote immersie een omgeving te 
beleven, die (nog) niet daadwerkelijk gebouwd is. Normaal gesproken ziet 
de ontwerper/planoloog datgene wat hij/zij ontworpen heeft, bijvoorbeeld 
een gebouw, pas als het helemaal af is, maar met een VR-simulatie van 
het ontwerp kunnen de ontwerper/planoloog en overige projectpartners 
letterlijk een vooruitblik krijgen door er bijvoorbeeld doorheen te lopen. Op 
deze wijze kun je een ontwerp ruimtelijk, interactief en in de tijd beoordelen.  
De desk-CAVE is een lowbudget versie van de welbekende CAVE (Cave 
Automatic Virtual Environment). Een voorbeeld van een CAVE staat sinds 
maart 1997 bij Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA) 
(zie figuur 2.6). Vanwege de hoge ksoten was het indertijd een van de 35 
vergelijkbare faciliteiten ter wereld. De CAVE is een ruimte van 3 bij 3 
meter. Het is een multi-user, op projectie gebaseerd VR-systeem. In 
SARA's installatie is de gebruiker omringd met stereoscopische 
computergegenereerde beelden aan vier zijden. Drie van deze beelden van 
worden van achteren geprojecteerd op schermen die de voor- en zijmuren 

Figuur  2.6 
Visualisaties in 
de CAVE van 
SARA. 
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van de CAVE vormen. Het vierde beeld wordt van bovenaf op de vloer 
geprojecteerd. De CAVE wordt door SARA commercieel geëxploiteerd. De 
CAVE is bijvoorbeeld gebruikt bij demonstraties door de Nederlandse 
Spoorwegen van de verbouwing van het Centraal Station van Utrecht, door 
de provincie Noord-Brabant voor het evalueren van de visuele invloed op 
het landschap van verschillende ontwerpen voor een hogesnelheidslijn 
(HSL). Een CAVE laat een aantal personen tegelijk toe om naar een 
virtuele omgeving te kijken en deze beperkt te manipuleren. Tevens is een 
nadeel dat men gedurende de hele tijd moet staan en geen werkveld heeft. 
Om het CAVE concept bruikbaar te maken voor ontwerpprocessen is de 
desk-CAVE bedacht. 
De desk-CAVE bestaat uit een tafelblad gecombineerd met drie 
translucente wanden (zie figuur 2.7). Het tafelblad is een belangrijke 
kenmerk van de desk-CAVE. Het blad is geïntegreerd in de VR omgeving 
en draagt bij aan een VR werkomgeving. Al zittend in de desk-CAVE wordt 
op de vier vlakken (inclusief het tafelblad) om je heen een omgeving 
geprojecteerd. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een simulatie van 
een ontwerp inclusief zijn omgeving. Op deze wijze is het mogelijk met een 
sterke immersie door een ontwerp heen te lopen, het van alle kanten te 
bekijken en het te beoordelen. Verder maakt de desk-CAVE het mogelijk 
om meerdere views op een model tegelijkertijd aan te bieden. 
Vier beamers zorgen voor de projectie van een omgeving op de 
verschillende zijden van de desk-CAVE (zie figuur 2.7). De beamers 
worden aangestuurd door twee computers 
 
  
 
 
  

Figuur 2.7 
Werking VisTa (links)  
en opbouw desk-CAVE 
(rechts).
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Hoofdstuk 3  De inventarisatie van gebruikerswensen  
 
 
3.1  Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is het vroege ontwerpproces beschreven. Aandacht 
is besteed hoe planologen en ontwerpers in deze fase te werk gaan en 
welke knelpunten ze hierbij ervaren. Tevens is omschreven hoe een 
applicatie als VisTa hierbij van waarde kan zijn. 
In het eerste deel van het afstuderen moet een ontwerp voor de applicatie 
gemaakt worden. Wil VisTa daadwerkelijk zijn nut waar kunnen maken, dan 
moet goed onderzocht zijn, hoe de applicatie er uit moet komen te zien. De 
eerste stap in het ontwikkelingsproces van VisTa is het inventariseren van 
de gebruikerswensen. Er is getracht duidelijk te krijgen, wat de wensen zijn 
van de toekomstige gebruikers van de applicatie. Dit onderzoek heeft zich 
onder meer gericht op welke manier in VisTa een stedenbouwkundig model 
opgebouwd dient te worden. Er is onderzocht, welke objecten een rol 
kunnen spelen in het modelleren van het model en hoe deze objecten 
getransformeerd kunnen worden. Bovendien is bestudeerd, welke 
eigenschappen van het model voor een ontwerper of een planoloog 
relevant zijn voor het analyseren van het model. Tenslotte is er in het 
onderzoek aandacht besteed, hoe de user interface eruit moet komen te 
zien. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 
beschreven. Voordat deze resultaten aan bod kunnen komen, moet eerst 
behandeld zijn wie de doelgroep is van de applicatie. Vervolgens wordt de 
wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd beschreven. In de paragrafen 
wordt per aspect van de applicatie de uitkomsten van het onderzoek 
toegelicht. 
In het volgende hoofdstuk zullen deze gebruikerswensen worden 
gecombineerd tot een programma van eisen voor VisTa. 
 
 
3.2  De doelgroep 
 
De applicatie is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwerpers en planologen die 
werkzaam zijn in de vroege fasen van het ontwerpproces. Te denken valt 
hierbij aan planologen en stedenbouwkundige ontwerpers binnen een 
gemeentelijke afdeling of binnen een architectenbureau.  
Er is echter nog een tweede groep van gebruikers. Deze groep bestaat uit 
de mensen die de applicatie zullen gebruiken voor het bekijken van de 
resultaten van het ontwerpproces. Deze laatste groep bestaat uit 
geïnteresseerden en belanghebbenden, zoals toekomstige bewoners van 
een plangebied. In het afstuderen heeft deze groep van gebruikers een 
ondergeschikte rol gespeeld. 
In tabel 2.1 is een schematisch overzicht gegeven van welke type 
gebruikers in de verschillende fasen rondom de overgang van 
programmatische uitgangspunten naar ruimtelijke oplossingen (oftewel de 
overgang van planologie naar stedenbouw) gebruik kunnen maken van 
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VisTa. Voor deze fasen is tevens aangegeven welke rol VisTa kan 
vervullen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.3  De opzet van het onderzoek 
 
Een belangrijk deel van het onderzoek, dat is uitgevoerd in het eerste deel 
van het afstuderen, is verricht aan de hand van literatuuronderzoek naar 
onder meer vergelijkbaar onderzoekswerk (binnen de TU/e en op andere 
universiteiten) en naar behandelingen van met name de stedenbouw als 
wetenschaps- en ontwerpgebied. Verder is er in de literatuurstudie 
aandacht besteed aan relevante literatuurbronnen uit de ICT (Informatie 
Communicatie Technologie) sector. 
Naast de literatuurstudie is in de eerste fase van het onderzoek een 
brainstormsessie aangegaan met een begeleider en een AIO (Assistent In 
Opleiding) binnen de capaciteitsgroep, respectievelijk Henri Achten en 
Nicole Segers.  
Bovendien zijn er gesprekken gevoerd met een aantal mensen vanuit de 
praktijkomgeving onder andere met medewerkers van de gemeente Tilburg 
en met een architect met werkervaring op meerdere architectenbureaus en 
met sterke affiniteit voor bouwinformatica, namelijk Bas van de Moosdijk.  
Deze mensen zijn potentiële gebruikers van een applicatie als VisTa. 
Middels de gesprekken is getracht helder te krijgen wat hun ideeën en 
wensen ten aanzien van de functionaliteit van VisTa zijn. 
Verder is om ervaring op te doen met BLOB’s (Binary Large OBjects) een 
workshop bijgewoond, die gegeven werd door het U-dispuut, de 
studievereniging van de vakgroep Bouwtechniek & Bouwproces aan de 
faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische 
Universiteit Delft. De workshop stond in het teken van het bestuderen en 
ontwerpen van BLOB’s. Er werd onder meer een bezoek gebracht aan het 
nieuwe stadshuis van Alphen aan de Rijn. 
Tenslotte is er aan de hand van een parttime stage op de toenmalige 
afdeling Structuurplanning van de gemeente Tilburg praktijkervaring 
opgedaan op het gebied van de planning en het ontwerpen van 
nieuwbouwwijken.  

Fasen ontwerpproces Gebruikers Welke rol vervult VisTa 
(eind) projectdefinitie Planologen Het opstellen en controleren 

van het programma van eisen 
(PVE): maken van modellen. 

structuurontwerp Planologen, 
(stedenbouwkundige) 
ontwerpers 

Het vertalen van het PVE 
naar eerste ontwerpvarianten: 
maken van modellen. 

(begin)  voorlopig 
ontwerp 

Belangstellenden 
(bewoners/burgers), 
projectontwikkelaars, 
etc. 

Inspecteren van de resultaten 
van het ontwerpproces: 
bekijken van modellen. 

Tabel 2.1 
Een overzicht van de relatie 
tussen fase van het bouwproces 
en type gebruiker. 
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De verslagen van de gesprekken en een beschrijving van de 
brainstormsessie en de workshop zijn te vinden in het tweede deel van de 
scriptie (Deel II  De bijlagen). 
 
 
3.4  Het ontwerpen 
 
Voor het maken van een stedenbouwkundig ontwerp zijn in VisTa twee 
zaken van belang, namelijk ten eerste de objecten die worden gebruikt om 
het model op te bouwen en ten tweede de bewerkingen die op de objecten 
losgelaten kunnen worden. Voor het onderzoeken van welke objecten en 
bewerkingen een belangrijke rol kunnen spelen in het modelleren, is eerst 
een overzicht samengesteld met alle mogelijke verschillende objecten en 
bewerkingen. Middels de brainstormsessie is getracht deze lijst zo 
compleet mogelijk te krijgen, in ieder geval wat betreft de verschillende type 
objecten (zie de tabellen 3.1 en 3.2).  
Vervolgens is op basis van deze lijst onderzocht welke objecten c.q. 
bewerkingen voor VisTa relevant zijn. Hiervoor waren vooral de 
gesprekken met de praktijkmensen van belang. Verder moest onderzocht 
worden aan welke eigenschappen een object diende te voldoen. 
 
3.4.1  De objecten 
Door de ervaring die is opgedaan tijdens de studie met ontwerpen en met 
CAD, en het lezen van literatuurbronnen [o.a. Klijn 2001, Kolatan 2000] 
kwam de verwachting naar voren, dat de ontwerpers in de vroege fasen 
van het ontwerpproces de behoefte zou hebben aan zoveel mogelijk 
vormvrijheid. Van alle objecten in de lijst met verschillende objecten (tabel 
3.1) voldoet een BLOB-achtig object het beste aan deze verwachting. Uit 
de gevoerde gesprekken kwam echter een ander wensbeeld naar voren. 
 
Het primaire object 
De ruimtelijke, rechthoekige blok werd namelijk gezien als het meest 
relevante object voor het vroege ontwerpproces. Het object kan gezien 
worden als het basale Lego-blokje met vaste afmetingen. Een object staat 
op deze wijze voor bijvoorbeeld één eengezinswoning of villa. Het moet 
echter wel mogelijk zijn om verschillende typen blokvormige objecten met 
afwijkende afmetingen tegelijkertijd in één ontwerp te kunnen gebruiken. 
Net zoals er ook Lego-blokjes van verschillende grootte bestaan.  
Het creëren van de objecten dient te gebeuren op basis van eisen die 
stammen uit het programma van eisen. Dit is in de vroege fasen van het 
ontwerpproces een van de weinige informatiebronnen. Bij het creëren van 
een object moeten de eigenschappen, bijvoorbeeld de maten, ervan 
opgegeven kunnen worden. Verder bestaat de wens om binnen het 
ontwerp voor een stedenbouwkundig gebied verschillende functies aan te 
kunnen geven, o.a. wonen, werken en parkeren. De functies moeten 
duidelijk herkenbaar zijn. In het ontwerp zouden deze functies terug te 
vinden kunnen zijn in een kleurcodering (rood staat bijvoorbeeld voor 
wonen en geel voor parkeren).  
Tevens is voor het begrijpen van het ontwerp van belang, dat de 
verschillende objecten afzonderlijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door de 
randen van het object te laten oplichten. Verder is het wenselijk, dat de 
ontwerper de mogelijkheid krijgt om de wanden van een object transparant 
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te kunnen maken, omdat je hierdoor een model krijgt, dat duidelijk laat zien 
uit hoeveel verdiepingen een object bestaat. 
Door de verschillende objecten te stapelen en door het aangeven van een 
functie per bouwlaag, wordt het niet alleen mogelijk de verschillende 
bouwblokken in het model een functie te geven, maar kan ook een 
onderverdeling per bouwlaag gemaakt worden (bijvoorbeeld de eerste twee 
lagen betreffen de functie werken en de lagen daarboven wonen). 
 

 
 
 
 
 
 

1D punten   
2D lijnen recht  
  gekromd  
 vlakken ongekromd rechthoek 
   cirkel 
   ellips 
   etc. 
    
  enkelvoudig gekromd  
  dubbelvoudig gekromd  
3D  primitieven kubus   
   bol   
    cilinder   
    piramide  
    etc.  
   afgeleide vormen prisma  
   veelhoek  
   capsule  
  blob  onbeperkt aantal mogelijkheden 
 bouwkundige  raam  
 elementen  muur  
  vloer  
  balk  
  kolom  
  etc.  
 gebouwtypen flat  
  kerk  
  etc.  
 gebouwde  brug  
 omgeving  plein  
  straat/weg  
  etc.  
 omgeving park   
  straatmeubilair  
  bomen  
  etc.  
4D activiteitenpatronen   

Tabel 3.1 
Een overzicht van type 
objecten geordend naar 
dimensies (brainstormsessie). 
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De overige objecten 
Bij het ontwikkelen van de applicatie moet rekening worden met de wens 
om naast de basale blokvormige objecten, ook andere, meer standaard 
objecten in de tool te kunnen betrekken, zoals wegen en water- en 
groenvoorzieningen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om binnen een te 
ontwikkelen stedenbouwkundig model zoekgebieden voor wegen aan te 
geven. 
In de eerste fasen van het ontwerpproces heeft men geen behoefte aan de 
mogelijkheid om objecten qua verschijningsvorm verder te detailleren door 
bijvoorbeeld materialen of dakvormen aan te kunnen geven. In de latere 
fasen van het proces, wanneer al een idee over het ontwerp is gevormd, 
ontstaat de wens om goed de relatie aan te kunnen geven met de 
bestaande omgeving. Het visualiseren van dakvormen kan hierin een 
belangrijke rol spelen. 
 
3.4.2  Het bewerken van objecten 
Op vergelijkbare wijze als met de objecten is met betrekking tot de 
mogelijke bewerkingen een overzicht gemaakt, in ieder geval wat betreft 
basale transformaties (tabel 3.2). 
Waar de eerste type van bewerkingen passen bij alle objecten, sluit de 
tweede type van bewerkingen beter aan op BLOB-achtige objecten dan op 
de meer traditionele, geometrische objecten. Omdat de voorkeur uitgaat 
naar een meer traditioneel blokvormig object, valt dit tweede type van 
bewerkingen af.  
 
Type Traditioneel BLOB (klei) 

verplaatsen  trekken 
roteren duwen 
verbuigen knijpen 
torderen 

 

(selectief) verschalen: het 
uitrekken van één vlak 
van een object. 

Krachtenvervorming: plaats 
krachtbronnen op het 
basisobject met parameters als: 
pull/push, sterkte, afstand,  type  

 
 
 
 
 
 
 
3.5  De interactie 
 
Tijdens het ontwerpproces krijgt de ontwerper feedback over bepaalde voor 
hem relevante eigenschappen van het model. Door deze feedback wordt 
het voor de gebruiker van het hulpmiddel mogelijk het ontwerp continu te 
analyseren en te controleren gedurende het ontwerpproces. Een van de 
belangrijkste zaken tijdens het analyseren van het model is om snel alle 
onmogelijkheden boven water te krijgen. Deze hebben een grote invloed op 
het model en het is daarom noodzakelijk deze snel te ontdekken. Een 
mogelijkheid is dat het hulpmiddel zelf oplossingen aandraagt, bijvoorbeeld 
door het huidige model te vergelijken met andere, gelijksoortige modellen. 

Tabel 3.2 
Een overzicht van 
mogelijke bewerkingen 
(brainstormsessie). 
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In het kader van de feedback is onderzocht welke eigenschappen van een 
model gewenst zijn bij het analyseren van een (stedenbouwkundig) model. 
Ook hier heeft de brainstormsessie een belangrijke rol gespeeld. Het 
onderzoek heeft geresulteerd in een lijst met mogelijke parameters (tabel 
3.3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
Een eigenschap of een stelsel van verschillende eigenschappen wordt 
hierin weergeven door middel van één parameter. Sommige parameters 
zijn afhankelijk van slechts een enkele eigenschap van het model of object 
en zijn dus eenvoudig te berekenen, zoals de afmetingen en het oppervlak 
van een object. Andere parameters zijn afhankelijk van veel meer 
eigenschappen van het model en/of van objecten en kunnen zelfs worden 
beïnvloed door externe factoren. Een voorbeeld hiervan is de bezonning, 
deze is onder meer afhankelijk van de afmetingen en locaties van objecten 
en van externe factoren zoals het verloop van de zonnestand gedurende 
het jaar. Deze parameters zijn zeer complex om te berekenen en kunnen 
beter overgelaten worden aan standaard CAD software zoals Lightscape 
en VIZ. Hiervoor moet het mogelijk zijn om het model te exporteren naar 
een standaard bestandsformaat, bijvoorbeeld het formaat .3ds. Verder zijn 
niet alle parameters op statische wijze te berekenen. Bij sommige 
parameters, zoals de oriëntatiemogelijkheden en de beeldwerking, spelen 
ook psychologische factoren een rol. 
In relatie tot een stedenbouwkundig model zijn zeker de volgende 
eenvoudige feedback parameters van belang: 
 

 Het aantal objecten (wonen, werken, parkeren, etc.). 
 

 Het Bruto Vloer Oppervlak (BVO) in m2 per ruimtelijke entiteit, per 
verdieping én voor het totale model. 

 

Schaalniveau Stedenbouwkundig Architectonisch 
bewonersaantallen afmetingen  
gebouwaantallen oppervlak 
woningdichtheid volume 
zichtlijnen/ -velden moduulmaat 
bezonning/schaduwwerking verhoudingen 
rooilijnen locatie t.o.v. andere objecten  
windeffecten loopafstanden 
grensafbakeningen  vluchtwegen 
oriëntatiemogelijkheden  circulaties 
beeldwerking uitzicht 
wijkvoorzieningen als winkels 
en kerken 

constructie (windeffecten/ 
draagconstructie) 

buurtvoorzieningen materiaal 

 

bereikbaarheid  kosten (zeer globaal) 

Tabel 3.3 
Een overzicht van 
mogelijke feedback 
parameters 
(brainstormsessie). 
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De meeste parameters kunnen we vergelijken met de eisen die volgen uit 
het programma van eisen. Verder is het mogelijk bij de analyse van de 
parameters rekening te houden met de eisen uit het Bouwbesluit en/of met 
de Neufert regels, bijvoorbeeld breedte van een gang, hoogte van de 
ruimtes, benodigde parkeer-, winkelvoorzieningen. Voor iedere feedback 
parameter zou aangegeven moeten kunnen worden wat de 
tolerantiegrenzen zijn bij het geven van feedback, want niet iedere actie 
hoeft namelijk te leiden tot het tonen of veranderen van de feedback. 
 
 
3.6  De user interface 
 
Een andere belangrijke en voor de hand liggende vorm van feedback is de 
visuele feedback. Het is gedurende het ontwerpproces wenselijk, dat er 
vanuit meerdere views naar het ontwerp gekeken kan worden. De 
belangrijkste views zijn de plattegrond, het ooghoogteperspectief en het 
vogelvluchtperspectief. Door deze views kan de ontwerper zich een 
realistisch beeld vormen van het ontwerp, terwijl hij of zij toch het overzicht 
over het ontwerp kan behouden.  Tussen deze views moet snel gewisseld 
kunnen worden. 
Voor VisTa wordt gebruik gemaakt van de desk-CAVE. In de 
praktijkomgeving wenst men echter, dat de applicatie ook in meer 
standaard kantooromgeving gebruikt kan worden, bijvoorbeeld een vaak 
toegepaste CAD tekenopstelling van een computer met twee monitoren. Dit 
betekent, dat met verschillende hardwarematige voorwaarden rekening 
moet worden gehouden. 
Bij de gemeente Tilburg hecht men een groot belang aan het op een 
daadkrachtige wijze communiceren van hun plannen/ontwerpen met de 
burgers. Dit om te voorkomen, dat de betrokken burgers zich een verkeerd 
beeld kunnen gaan vormen van de plannen voor een te ontwikkelen gebied 
en zich zo ten onrechte zorgen kunnen gaan maken. Men wenst, dat het 
voor iedereen duidelijk wordt hoe een gebied er uit komt te zien. Een 
simpele 2D plattegrond van het gebied voldoet niet, omdat dit niet het 
gewenste realistische beeld van het gebied schept. Het ontwerp dient 
daarom in het hulpmiddel op een inzichtelijke, maar eenvoudige wijze 
gevisualiseerd te kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 



 



Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie 
 
 

 
 
Het programma van eisen 
 

49

 
 

Hoofdstuk 4  Het programma van eisen 
 
 
4.1  Inleiding 
 
Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd naar de gewenste functionaliteit van 
VisTa, zijn diverse gebruikerswensen en -eisen naar voren gekomen. Deze 
wensen en eisen moeten worden vertaald naar de applicatie VisTa. De 
eerste stap in dat vertaalproces is het opstellen van een programma van 
eisen voor de applicatie. In het programma van eisen zullen de in het 
vorige hoofdstuk geformuleerde wensen en ideeën worden gecombineerd 
tot een pakket van eisen, waaraan de applicatie behoort te voldoen.  
Het programma van eisen voor VisTa is op te splitsen in functionele, 
subjectieve en instrumentele eisen. In de komende drie paragrafen worden 
deze eisen behandeld. 
 
 
4.2  Functionele eisen 
 
VisTa zal het mogelijk maken om een programma van eisen voor een 
ontwerp op vooral de grotere bouwkundige schaalniveaus te vertalen naar 
een drie dimensionaal (3D) model. Het gaat hierbij niet om het ontwikkelen 
van een vervanger van CAD applicaties zoals AutoCAD en 3DSVIZ, of van 
de meer traditionele ontwerpmedia zoals potlood en papier. Het streven is 
om een applicatie te ontwerpen, dat de huidige ontwerpmethoden en 
ontwerpmedia aanvult. De sterke punten van de huidige CAD software 
zoals de grote mate van nauwkeurigheid en consistentie zullen worden 
gecombineerd met de sterke punten van de traditionele ontwerpmedia, 
zoals de grote ontwerpvrijheid.  
Bij het ontwikkelen van de applicatie moet rekening worden gehouden met 
de mogelijk beperkte kennis van en ervaring met computers en software (in 
de bijzonder CAD pakketten) van personen in de doelgroep. De applicatie 
moet gezien haar doelgroep zich kenmerken door eenvoud. Een van de 
belangrijkste eisen aan VisTa is daarom dat het gemakkelijk en intuïtief in 
gebruik moet zijn. Ook voor mensen zonder CAD-ervaring dient het 
mogelijk te zijn om een model op te bouwen, zie verder ook paragraaf 4.3.  
 
4.2.1  De gegevensinvoer 
De modellen worden opgebouwd uit basale, drie dimensionale objecten. De 
gebruiker moet deze objecten zelf kunnen aanmaken. De eigenschappen 
van deze objecten volgen uit het programma van eisen van het te 
ontwerpen object. Per object dienen in ieder geval de volgende parameters 
ingevuld te worden: 
 

 De functie.  
De gebruiker heeft de keuze te uit een aantal standaard functies of 
moet zelf een nieuwe functie kunnen invullen. De functie bepaalt in 
het algemeen de kleur van het object. De gebruiker kan echter 
hiervan afwijken. 
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 Naam of type.  
Op basis van deze eigenschap en de functie kan er onderscheid 
worden gemaakt tussen de diverse typen objecten. 

 
 De afmetingen in lengte, breedte en hoogte. 

  De afmetingen worden in een vaste eenheid, bijvoorbeeld meters, 
ingevuld. 

 
 Het maximaal aantal.  

Deze parameter geeft het maximaal aantal objecten aan dat van dit 
type object in het model geplaatst mag worden. 

 
De ontwerper of planoloog dient zelf aan te kunnen geven wat voor hem de 
relevante parameters zijn om feedback op te krijgen. De gebruiker doet dit 
door de betreffende eisen uit het programma van eisen in te voeren, zie 
verder paragraaf 4.2.2.3.  
 
4.2.2  Het modelleren 
Het modelleren kan grof weg verdeeld worden in twee activiteiten: het 
plaatsen van objecten en het bewerken van geplaatste objecten. 
 
Objecten 
De objecten, die in de vorige paragraaf zijn behandeld, stellen gebouwen 
voor. Naast gebouwen zijn er nog andere objecten nodig om een drie 
dimensionaal stedenbouwkundig model op te kunnen bouwen. De 
planoloog/ontwerper moet in staat zijn de volgende objecten aan te kunnen 
geven: 
 

 Wegen: autowegen, fiets- en voetpaden. 
 

 Groen- en recreatievoorzieningen: parken, gras- en sportvelden. 
 

 Waterpartijen: vijvers, sloten en rivieren. 
 
De objecten in de bovenstaande categorieën zijn twee dimensionaal van 
karakter en hebben de naam ‘stroken’ meegekregen. Deze objecten 
stammen qua eigenschappen, zoals vorm, aantallen en afmetingen, niet 
direct uit het programma van eisen van een project, maar zullen 
langzamerhand gedurende het ontwerpproces vorm krijgen.  
Verder moet het mogelijk zijn om de in de vorige paragraaf behandelde 
basale 3D objecten met dakvormen aan te kunnen kleden. Dit geldt vooral 
voor de latere fasen van het ontwerpproces, wanneer de wens bestaat om 
het model meerwaarde te geven. 
De stroken en dakvormen zijn modelonafhankelijk en hoeven niet voor 
ieder model opnieuw ingevoerd te worden. De applicatie moet dus 
standaard over deze objecten beschikken.  
De diverse typen objecten zullen op de een of andere wijze in het model 
getekend, geplaatst etc. moet worden. Het is wenselijk, dat dit voor ieder 
type object op een soort gelijke manier gebeurt. 
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Het bewerken van objecten 
De objecten die zich in het model bevinden, moeten op een snelle, 
eenvoudige en doordachte wijze bewerkt kunnen worden. De 
mogelijkheden tot het wijzigen van de objecten moeten beperkt worden tot 
de bewerkingen die voor het modelleren van een stedenbouwkundig model 
nodig en zinvol zijn. Dit leidt tot een overzichtelijk aantal bewerkingen. De 
volgende acties moeten in ieder geval mogelijk zijn: 
 

 Het verplaatsen van objecten.  
Het wijzigen van de locatie van een object in het model. 

 
 Het roteren van objecten.  

Het verdraaien van een object om een bepaalde, zelf gekozen as. 
 

 Het selectief verschalen van objecten.  
Dit betreft het verschalen van een object volgens een bepaalde, zelf 
gekozen as. 

 
 Het verwijderen van objecten uit het model.  

 
 
De volgende bewerkingen zijn gewenst: 
 

 Het kopiëren van objecten.  
 

 Het arrayen van objecten.  
Het maken van meerdere kopieën volgens een bepaald patroon. 

 
 Het groeperen van objecten.  

Het maken van combinaties van verschillende typen objecten. 
 

 Het alignen van objecten.  
Het in één lijn brengen van objecten volgens een bepaald object of 
lijn. 

 
 
4.2.3  De interactie 
Zoals de volledige naam van VisTa al aangeeft is de interactie een 
essentieel kenmerk van de applicatie. Dit slaat op de wisselwerking tussen 
enerzijds de applicatie en de ontwerper/planoloog, anderzijds op de 
wisselwerking tussen de verschillende projectdeelnemers. Zie paragraaf 
4.2.2.5 voor een behandeling van deze laatste vorm van wisselwerking. In 
de rest van deze paragraaf wordt ingegaan op de eerste vorm van 
interactie. 
Een belangrijke vorm van interactie tussen VisTa en planoloog/ontwerper 
wordt gevormd door de feedback die de gebruiker krijgt over de 
eigenschappen die op dat moment voor het model gelden. De feedback 
stelt de gebruiker in staat het ontwerp continu te analyseren en te 
controleren gedurende het opbouwen van het model. Op deze wijze 
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ontstaat inzicht in wat zijn of haar ontwerpbeslissingen betekenen voor het 
model.  
De feedback dient plaats te vinden op drie niveaus, namelijk: 
 

 Feedback op modelniveau.  
Dit betreft de terugkoppeling op informatie dat geldt voor het gehele 
model. De ontwerper/planoloog dient onder meer feedback te kunnen 
krijgen op zaken als: het totale bruto vloer oppervlak (BVO) en het 
totaal aantal geplaatste objecten. 

 
 Feedback op delen van het model. 

Naast informatie die van toepassing is op het gehele model, dient de 
gebruiker feedback te krijgen op zaken die in relatie staan tot delen 
van het model. Belangrijke onderwerpen die hiervoor in aanmerking 
komen zijn bestemmingen en eisen aan bebouwingsdichtheden.  

 
 Feedback op objectniveau. 

Tenslotte is het voor het bewerken van objecten wenselijk dat er 
terugkoppeling wordt gegeven op de eigenschappen van een 
getekend object. Onder dit niveau van feedback valt ook de 
terugkoppeling van informatie over bewerkingen die de gebruiker op 
een object uitvoert, bijvoorbeeld over de bereikte rotatiehoek of 
verschaalfactor van een object. 

 
De planoloog/ontwerper dient zelf aan te kunnen geven op welke 
parameters hij of zij terugkoppeling wil krijgen.  
Verder moet de gebruiker de mogelijkheid krijgen een omgevingsmodel te 
importeren of in de applicatie op te bouwen. Hierdoor kan het model tevens 
in relatie tot de omgeving geëvalueerd worden. 
 
4.2.4  De visualisatie 
De visualisatie is tevens een belangrijk kenmerk van de (naamgeving van 
de) applicatie. Het opbouwen van een 3D stedenbouwkundig model stelt 
hoge eisen aan hoe de informatie in VisTa gevisualiseerd moet gaan 
worden. De mogelijke bewerkingen moeten op een duidelijk manier 
getoond en uitgevoerd kunnen worden. De getoonde views op het model 
moeten door de gebruiker naar eigen wens kunnen worden aangepast, 
onder meer door het verplaatsen van het gezichtspunt (pannen) en 
zoomen. Verder is het essentieel dat de terugkoppeling zodanig in beeld 
wordt gebracht, dat het opvalt en dat begrijpelijk is, wat ermee bedoeld 
wordt. 
Voor de visualisatie zal optimaal gebruik kunnen worden gemaakt van de 
desk-CAVE. Deze werkomgeving maakt het mogelijk veel informatie op 
een overzichtelijke wijze aan de ontwerper/planoloog aan te bieden. De 
gebruiker dient zelf de mogelijkheid te krijgen de desk-CAVE naar zijn/haar 
eigen wensen in te stellen. 
De gebruiker krijgt verder de beschikking over een Virtual Reality 
omgeving. Deze omgeving maakt het mogelijk om door het model heen te 
bewegen om het van alle kanten te bekijken. In samenhang met de desk-
CAVE zorgt de VR omgeving voor een extra goede immersie in het model. 
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Dit draagt bij aan een goede, degelijke communicatie over het model 
tussen de ontwerper/planoloog en overige projectdeelnemers. 
 

 
4.2.5  De communicatie 
Dit onderdeel slaat op de interactie tussen ontwerpers, planologen en 
overige projectdeelnemers. Gedurende het modelleren en na het voltooien 
van het model moet het model gecommuniceerd kunnen worden met de 
projectdeelnemers, met de betrokken burgers en met eventuele andere 
ingeïnteresseerden. Deze moeten het model kunnen bekijken en er door 
heen kunnen bewegen, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van het 
ontwerp.  
 
4.2.6  De gegevensopslag 
De modellen die in VisTa gemaakt worden, moeten vanzelfsprekend 
opgeslagen en later weer geopend kunnen worden. De opslag moet op een 
logische wijze plaats vinden, zodat later met weinig moeite is te 
achterhalen welk bestand welk model bevat en wat de staat ervan is. 
Tevens moeten de modellen geëxporteerd kunnen worden, onder meer als 
animatie en afbeelding. 
 
4.2.7  Werkomgevingen 
Aangezien niet iedere ontwerper/planoloog de beschikking heeft over een 
desk-CAVE, moet VisTa ook gebruikt kunnen worden in een normale 
werkomgeving. 
 
 
4.3  Subjectieve eisen 
 
Naast de in de vorige paragraaf geformuleerde functionele eisen, zijn er 
subjectieve eisen te stellen aan VisTa zoals aan het gebruiksgemak van de 
applicatie. Het is belangrijk, dat de gebruiker de applicatie als prettig 
ervaart, omdat hij of zij dan vaker van de applicatie gebruik gaat maken. 
Wanneer hij of zij de applicatie leuk en inspirerend vindt, zal dit het 
ontwerpen met behulp van VisTa positief beïnvloeden, bijvoorbeeld in 
termen van de kwaliteit van de ontwerpen en de ontwerptijd.  

Figuur  4.1 
Een model getoond in  
de desk-CAVE 
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De ontwerper/planoloog moet ervaren, dat hij/zij een grote vrijheid bij het 
ontwerpen heeft. De ontwerper/planoloog moet zeer zeker niet in zijn 
mogelijkheden beperkt worden. De in de vorige paragraaf behandelde 
feedback is hiervan een voorbeeld. De gebruiker wordt via deze 
terugkoppeling continu op de hoogte gehouden van de staat van het model, 
bijvoorbeeld dat hij/zij is afgeweken van een van de randvoorwaarden. 
Gedurende het modelleren moet het voor een gebruiker echter altijd 
mogelijk zijn om af te wijken van de randvoorwaarden, zoals het 
programma van eisen of het bestemmingsplan. Dit betekent, dat de 
planoloog/ontwerper de kans krijgt acties te doen die eigenlijk niet zijn 
toegestaan, zoals het tekenen van een object waar het volgens het 
bestemmingsplan niet mag, maar die hij/zij wel legitiem vindt om uit te 
voeren voor bijvoorbeeld het experimenteren met een nieuw idee. 
 
 
4.4  Instrumentele eisen 
 
Tot nu toe zijn behandeld, wie de doelgroep is en waaraan de applicatie 
dient te voldoen. De applicatie zelf stelt echter ook eisen en dan vooral ten 
aanzien van de benodigde hardware om de applicatie goed en soepel te 
kunnen laten draaien. Deze eisen hebben betrekking op de technische 
randvoorwaarden die voor VisTa gelden. Deze instrumentele eisen worden 
besproken voor twee werkomgevingen. Ten eerste wordt de situatie 
beschreven, waarin de desk-CAVE wordt gebruikt en ten tweede een meer 
gangbare ontwerpopstelling in kantoren, waarin twee monitoren worden 
gebruikt.  
 
4.4.1  De desk-CAVE 
Gezien het visuele karakter van VisTa stelt de applicatie aanzienlijke eisen 
aan de hardware. Voor de desk-CAVE kan in principe gebruik worden 
gemaakt van twee computers die ieder twee views aansturen. Aan deze 
computers kunnen de volgende eisen worden gesteld: 
 

 Processorcapaciteit 
De drie dimensionale modellen die in VisTa opgebouwd worden, 
kunnen qua grootte sterk uiteenlopen. Hoe groter het model wordt, 
hoe meer tijd het kost om het model te renderen (het door de 
computer berekenen en op het beeldscherm tekenen van een model). 
Om het model te kunnen bekijken en/of er door heen te bewegen, is 
het wenselijk dat het gehele model een redelijk aantal per seconde te 
renderen is. De gebruikte computers moeten de rekenkracht hebben 
om dit uit te kunnen voeren. Kortom de computers moeten van een 
grote processorcapaciteit voorzien zijn. Voor de desk-CAVE van de 
capaciteitsgroep Ontwerpsystemen wordt gebruik gemaakt van twee 
Intergraphs, die ieder voorzien zijn van twee processoren (zie figuur 
4.2). 

 
 Grafische kaart 

Voor het renderen van een model speelt naast de kracht van de 
processor tevens de mogelijkheden van de grafische kaart een 
belangrijke rol. Er dient in de computers een snelle grafische kaart 

Figuur  4.2 
Een Intergraph 
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aanwezig te zijn die twee schermen of beamers moeten kunnen 
aansturen.  
 

 Communicatie 
Ofschoon beide computers samenwerken aan het tonen van een 
model in de desk-CAVE, werkt de gebruiker slechts rechtsreeks op 
één van deze computers. Dit betekent enerzijds, dat op beide 
computers hetzelfde model aanwezig moet zijn, anderzijds dat de 
wijzigingen aan het model op de computer waar de gebruiker aan 
werkt, doorgestuurd moeten worden naar de andere computer. 
Voorkomen moet worden dat de modellen onderlinge verschillen 
gaan vertonen. Om dit te bereiken dienen beide computers met 
elkaar te kunnen communiceren. Er hoeft geen breedbandige 
verbinding tussen beide computers te bestaan, want de data die 
overgestuurd wordt beperkt zich tot de bewerkingsopdrachten die de 
gebruiker uitvoert op het model. Een verbinding via de seriële poort 
voldoet. 

 
 
Verder zijn er vier beamers nodig om de output van de computers, oftewel 
de diverse views op het model, op de schermen en het tafelblad van de 
desk-CAVE te projecteren. Dit moeten beamers zijn met een redelijke groot 
lichtopbrengst en moeten minimaal een resolutie van 1024x768 aan 
kunnen. 
Tenslotte enkele eisen ten aanzien van de randapparatuur. De desk-CAVE 
is vanwege zijn speciale karakter en ruime opzet een geschikte plek om af 
te wijken van de standaard invoermedia (input devices), zoals muis en 
toetsenbord. Een populaire input device is de digitale muispen of muistablet 
van bijvoorbeeld Wacom (figuur 4.3). Door gebruik te maken van een 
muispen kan op een natuurlijkere wijze met een computer getekend dan 
met een normale muis mogelijk is. De muistabletten bestaan in diverse 
soorten en maten. Er bestaat bijvoorbeeld een A3 muistablet. Deze kan 
gebruikt kan worden om er via een beamer informatie op te projecteren om 
vervolgens deze informatie met de muispen “rechtstreeks” aan te kunnen 
passen.  
Een variant op de muispen met tablet is de muispen die ondermeer Mimio 
aanbiedt (figuur 4.3). Dit is een muispositioneringsysteem, dat gebruikt 
maakt van een akoestisch signaal om de locatie van de muispen te 
bepalen. De Mimio-muispen wordt meestal gebruikt om datgene, wat op 
een whiteboard wordt geschreven en getekend digitaal te kunnen opslaan 
op een computer. Het is echter ook mogelijk om met de Mimio-muispen 
een computer op afstand te bedienen. Door het projecteren van de desktop 
van een van de Intergraphs op het tafelblad van de desk-CAVE, kan de 
computer door middel van de Mimio-muispen vanuit de desk-CAVE 
bediend worden.  
Een geheel andere input device is de kubus van Marc (figuur 4.3). Deze 
werkt op ongeveer dezelfde wijze als een joystick en is vooral bruikbaar om 
bewegingen aan te geven. 
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4.4.2  De kantooropstelling 
Een veel gebuikte ontwerpomgeving op de meer standaard werkplekken 
wordt gekenmerkt door het gebruik van één computer in samenhang met 
twee monitoren (figuur 4.4). Aan de hiervoor gebruikte computers kunnen 
ongeveer dezelfde eisen worden gesteld als de computers voor een desk-
CAVE, behalve de eisen aan communicatie omdat er maar één computer 
gebruikt wordt. Voor de monitoren gelden iets strengere eisen, omdat in 
tegenstelling tot de desk-CAVE alle informatie in de kantooropstelling op 
twee in plaats van vier schermen getoond moet kunnen worden.  
Tevens is een meer traditionele input device hier op zijn plaats vanwege de 
meestal beperkte ruimte in een dergelijke kantooropstelling.  
 
 

Figuur  4.3 
Drie verschillende input 
devies, namelijk een 
muistablet, de Mimio 
muis en de Kubus van 
Marc 

Figuur  4.4 
Een kantooropstelling 
met twee monitoren 

Isometrie

 Werkview 

Beeldscherm 1 Beeldscherm 2 

+ gewone muis 
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Hoofdstuk 5  De systeembeschrijving 
 
 
5.1  Inleiding 
 
Nu de wensen en ideeën ten aanzien van de functionaliteit van VisTa 
vertaald zijn naar een programma van eisen, kan de volgende stap in het 
ontwikkelproces van de applicatie worden gezet. De eisen uit het 
programma van eisen zijn uitgewerkt tot een functionele beschrijving van 
de hoofdonderdelen van VisTa. Welke onderdelen moeten in de applicatie 
verwerkt worden, hoe werken ze en welke interactie hebben ze met de 
gebruiker? De functionele beschrijving wordt gegeven in de eerste 
paragraaf van dit hoofdstuk. 
Vervolgens is aan de hand van de modelleringtechniek use cases een 
gedetailleerde systeembeschrijving opgesteld. Use cases vormen een 
onderdeel van de modelleertaal UML en zijn ingezet om stap voor stap de 
werking van VisTa te beschrijven. De systeembeschrijving moet gezien 
worden als de uitwerking van de functionele beschrijving en komt aan bod 
in paragraaf twee. 
Het opstellen van een systeembeschrijving is een ingewikkeld proces, 
waarin bepaalde stappen herhaaldelijk opnieuw gemaakt moesten worden. 
Om er voor te zorgen, dat de use cases volledig en consistent waren en 
bleven, is een visualisatie techniek ingezet, namelijk het opstellen van 
storyboards. Naast dat een storyboard een nuttig hulpmiddel bij het 
ontwikkelen van de use cases, kon middels de storyboards de 
systeembeschrijving inzichtelijk gemaakt worden. In de laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk wordt behandeld wat een storyboard is en hoe deze voor 
VisTa eruit ziet. 
 
 
5.2  De functionele omschrijving 
 
De functionele beschrijving bestaat uit een specificatie van het programma 
van eisen naar vijf belangrijke onderdelen van het systeem: de objecten, 
bewerkingen, het omgevingsmodel, de feedback en de user interface.  
  
5.2.1  De objecten 
In het hulpmiddel kan aan de hand van eenvoudige, geometrische objecten 
een massamodel worden opgebouwd. Er zijn diverse typen van objecten, 
die zich ieder in een aparte bibliotheek (verzameling van elementen) 
bevinden. De ontwerper kan in een van deze bibliotheken een object 
selecteren, om deze vervolgens op de gewenste locatie in het model te 
plaatsen. In de applicatie worden de volgende typen van objecten gebruikt: 
 

 Basisobjecten 
Dit zijn simpele 3D blokjes, die te vergelijken zijn met Lego blokjes. 
Deze objecten worden bij het aanmaken van een nieuw model 
gecreëerd op basis van eisen uit het programma van eisen voor het 
ontwerp. Een basisobject heeft één bepaalde functie, bijvoorbeeld 
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werken of wonen, en heeft een onbepaald uiterlijk (alleen bepaald 
door een kleur en niet door een textuur). Basisobjecten kunnen in alle 
maten door elkaar heen voorkomen; ze kunnen bijvoorbeeld staan 
voor een appartement, een geheel kantoorgebouw of een 
parkeergarage. De ontwerper wordt bij het definiëren van de 
basisobjecten geheel vrijgelaten. 
 

 Stroken 
Deze objecten kunnen gebruikt worden om in een model gebieden 
met een bepaalde functie aan te geven, bijvoorbeeld wegen of een 
groenvoorziening. De stroken kunnen onderverdeeld worden in 
wegstroken en in voorzieningenstroken, zoals groen-, water- en 
perceelstroken. De stroken hoeven niet voor ieder model opnieuw te 
worden aangemaakt: deze zijn modelonafhankelijk. 
 

 Dakvormen 
Aangezien een basisobject niet gelijk hoeft te staan met een huis, is 
een basisobject niet standaard voorzien van een dak. Wanneer een 
dak echter wel gewenst is, kunnen de basisobjecten door middel van 
dakvormen uitgerust worden met een dak naar keuze. Ook deze 
objecten zijn modelonafhankelijk. 

 
 Groepen 

Dit zijn groeperingen van de bovenstaande drie typen objecten, die 
gedurende het opbouwen van het model door de gebruiker zelf 
worden aangemaakt. Door ze apart in een bibliotheek op te slaan 
kunnen ze eenvoudig weer opnieuw in het model gebruikt worden. 
Voorbeeld: voor een te ontwerpen nieuwbouwwijk wordt gedacht aan 
een hofstructuur, door één keer meerdere hofjes te modelleren en 
deze vervolgens te groeperen, kan snel en eenvoudig 
geëxperimenteerd worden met uiteenlopende hofstructuren.  
 

  

 

Basisobject Strook Dakvorm Groep 
 
 
 
 
5.2.2  De bewerkingen 
Een geplaatst object kan op een beperkt aantal manieren bewerkt worden. 
De vier belangrijkste bewerkingen zijn: verplaatsen, roteren, de afmetingen 
veranderen en verwijderen. Uit het vorige hoofdstuk volgt, dat deze 
transformaties zodanig intuïtief en overzichtelijk in het gebruik moeten zijn, 
dat ook een ontwerper zonder (veel) CAD kennis een model kan maken. 

Figuur 5.1 
De verschillende typen 
objecten 
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Daarom is ervoor gekozen om de bewerkingen rechtstreeks op het object 
zelf uit te voeren. Voor deze vier bewerkingen is dus geen menuoptie 
nodig. Door een object te selecteren worden een aantal aangrijppunten 
(handlers) voor de bewerkingen getoond. Dit zijn 3 rotatie-assen, per 
rotatie-as twee maatblokjes en één verwijderblokje (zie figuur 5.2). Door 
van een basisobject bijvoorbeeld de rotatieas of het maatblokje te 
selecteren, kan het object respectievelijk geroteerd of van grootte 
veranderd worden. Overige bewerkingen, waarvoor wel een menuoptie 
toebedacht is, zijn: groeperen, kopiëren, arrayen en alignen.  
 
 

5.2.3  Het omgevingsmodel 
Het systeem biedt de mogelijkheid een drie dimensionaal omgevingsmodel 
van het ontwerp in het model binnen te halen (zie figuur 6.7). Er is bewust 
gekozen om de omgeving niet in VisTa zelf op te bouwen. Het modelleren 
van een omgevingsmodel vereist vele modifiers die de ontwerper voor het 
vervaardigen van massamodellen niet direct nodig zal hebben en die de 
applicatie dus alleen maar onoverzichtelijk en complex kan maken. Er zijn 
genoeg CAD pakketten op de markt, waarmee het mogelijk is om een 
dergelijk complex 3D omgevingsmodel op te bouwen, bijvoorbeeld 
AutoCAD of VIZ. Bovendien hoeft het omgevingsmodel in vergelijking met 
de diverse massamodellen die gedurende het project gemaakt zullen 
worden in principe maar één keer gemaakt te worden voor de gehele duur 
van het project. 
 
5.2.4  De feedback 
 
Niveaus van feedback 
Gedurende het opbouwen van het massamodel krijgt de gebruiker 
informatie over wat de gevolgen zijn van zijn handelingen voor het model. 

Figuur 5.2 
Een geselecteerd object
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Op deze wijze krijgt de gebruiker een idee van wat de door hem/haar 
uitgevoerde acties betekenen voor het gehele model. De gebruiker bepaalt 
zelf bij het aanmaken van een nieuw model op welke parameters hij/zij 
feedback wil krijgen. Voorbeelden van parameters waaruit gekozen kan 
worden, zijn: het bruto vloeroppervlak, de woningdichtheid en het bereikte 
aantal objecten van een bepaalde type basisobject. Aan welke waarden 
deze parameters moeten voldoen, wordt opgegeven bij het aanmaken van 
een nieuw model of bij het definiëren van een nieuw type basisobject. Deze 
waarden stammen onder meer uit het PVE of uit bouwwetgeving zoals het 
Bouwbesluit. 
De bovenstaande parameters hebben betrekking op het gehele model. 
Voor de planoloog/ontwerper is het echter ook mogelijk om feedback te 
krijgen op delen van het model. Aan het te importeren omgevingsmodel 
kunnen verschillende bouwkundige gegevens gekoppeld worden, die 
bijvoorbeeld uit het bestemmingsplan en het programma van eisen volgen. 
In het omgevingsmodel zullen gebieden aangewezen kunnen worden 
waarvoor bepaalde eisen gelden, zoals maximale woningdichtheid, of 
kunnen bijvoorbeeld rooilijnen aangegeven worden. Op deze wijze kan het 
model getoetst worden aan de door de gebruiker opgegeven eisen. 
Voorbeeld: een basisobject met de functie werken wordt geplaatst in een 
gebied waar alleen de functie wonen is toegestaan, het systeem merkt dit 
op en zal het object als foutief markeren. Dit houdt in dat het object een 
opvallend visueel gedrag zal gaan vertonen. De gebruiker wordt echter 
verder vrijgelaten in wat hij met dit object doet. 
Tenslotte krijgt de gebruiker van VisTa feedback per basisobject. Dit betreft 
informatie over de eigenschappen van het object, onder meer zaken als 
functie, afmetingen, oppervlakte en volume. 
 
Feedback parameters 
Een model kan op een variëteit aan parameters worden geanalyseerd (zie 
tabel 3.3). Er moet echter wel worden opgepast, dat het gebruiksgemak 
van de applicatie van het systeem niet in gevaar komt. De meer complexe 
evaluatiemethoden, zoals belichtingssimulaties, zullen buiten de applicatie 
worden gehouden. De feedback die het systeem zelf verzorgt, is daarom 
beperkt tot het geven van feedback op alleen numerieke, objectieve 
parameters (zie tabel 5.1 voor een aantal voorbeelden).  
 
Niveau Per object Per gebied Geheel model 

Afmetingen  Bruto vloeroppervlak  Totale aantal van een 
specifieke object type 

Oppervlak Totale oppervlak per object 
type  

Bruto vloeroppervlak 

Volume Totale volume per object 
type 

Totale volume per 
object type 

Functie Functie Totale kosten 

 

Kosten Totale kosten  
 

 

 
Afgezien van deze numerieke feedback, is het voor een 
ontwerper/planoloog zelf mogelijk om het model te analyseren op de meer 
subjectieve parameters zoals oriëntatiemogelijkheden en zichtlijnen. 

Tabel 5.1 
Feedback parameters 
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5.2.5  De user interface 
In de laatste paragraaf van hoofdstuk twee is het belang en de 
mogelijkheden van de desk-CAVE aan bod geweest. In VisTa zal een van 
de schermen van de desk-CAVE worden gebruikt om de hierboven 
behandelde feedback te tonen. Welke zijde hiervoor gebruikt wordt, geeft 
de gebruiker zelf aan. Tevens bepaalt de gebruiker welke overige views hij 
wilt zien en op welke zijden van de CAVE deze getoond moeten worden. 
Verder heeft de ontwerper/planoloog de mogelijk om de vier afzonderlijke 
views op het model te combineren tot één VR-view.  
Er is naar gestreefd een user interface te ontwikkelen dat past bij de desk-
CAVE. Voor de menustructuur is er getracht een nieuwe metafoor te 
bedenken en af te wijken van de standaard Windows bureaublad-metafoor, 
in ieder geval waar dat mogelijk was. De voorkeur gaat uit naar een drie 
dimensionaal user interface. Hierbij valt te denken aan de interface van een 
computerspel als Black & White. In dit spel wordt geen gebruik gemaakt 
van een twee dimensionaal menu om de diverse functies te ontsluiten. De 
functionaliteit is ‘verborgen’ in een drie dimensionaal object en achter 
gestures. Dit laatste houdt in dat door het tekenen van eenvoudige 
symbolen zoals letters, bepaalde zaken bijvoorbeeld het openen of opslaan 
van bestanden, toegankelijk gemaakt kunnen worden. Sommige browers 
voor het internet zoals Mozilla, maken tevens gebruik van gestures. 
Een drie dimensionale user interface sluit goed aan bij het ruimtelijke 
karakter van VisTa en is geschikt om de functionaliteit binnen VisTa te 
ontsluiten. Tevens is het mogelijk deze user interface te combineren met 
een op gestures gebaseerde interface.  
 
 
5.3  Use cases 
 
Middels de modelleertaal UML is een gedetailleerde systeembeschrijving 
voor VisTa opgesteld. De use cases zijn in te vinden het tweede deel van 
de scriptie (Deel II De bijlagen). Hieronder volgt een introductie tot UML en 
de opbouw van de use cases. 
 
5.3.1 De modelleertaal UML  
Wat is UML? UML staat voor Unified Modeling Language en is een 
modelleertaal (geen programmeertaal). Het is de opvolger van een reeks 
van object georiënteerd analyseren en ontwerpen (OOA&D) methoden. 
UML voegt verschillende tools, technieken en processen samen in één taal 
en het is een door velen geaccepteerde standaard. Door de inzet van UML 
in het ontwerpen van systemen, zoals in dit geval VisTa, krijg je al snel een 
goed overzicht over het systeem en kun je het systeem gemakkelijk tot in 
detail uitwerken zonder dit overzicht te verliezen. Tevens kan door gebruik 
te maken van UML sneller en beter over bepaalde eigenschappen 
gecommuniceerd worden dan met andere methoden. 
De UML techniek die voor deze systeembeschrijving is gebruikt heet: use 
cases. Deze hebben een spilfunctie gehad bij de ontwikkeling van VisTa. 
Een use case is: 
 
“a description of a set of sequence of actions, including variants, that a 
system performs to yield an observable result of value to an actor”. [Fowler 
2000] 
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Een use case is een duidelijke manier om met de uiteindelijke gebruiker 
van een systeem te communiceren over wat het systeem zou moeten doen 
onder verschillende omstandigheden. Aan de hand van diagrammen en 
tekst worden in één of meerde scenario’s het gedrag van een systeem 
beschreven. Een scenario is een reeks van stappen waarmee een 
interactie tussen gebruiker(s) en het systeem wordt beschreven.  
Aan de hand van de techniek use cases is nauwkeurig beschreven hoe de 
applicatie is opgebouwd is en hoe deze te gebruiken is. De 
systeembeschrijving moet gezien worden als de uitwerking van de 
hierboven gegeven functionele beschrijving. Per use case is een duidelijk 
te onderscheiden functionaliteit van VisTa beschreven, bijvoorbeeld het 
openen van een bestaand model. Het opstellen van de use cases is een 
iteratief proces geweest met veel overeenkomsten met een bouwkundig 
ontwerpproces. De use cases zijn veelvuldig aangepast en er zijn 
herhaaldelijk nieuwe use cases bijgekomen. De definitieve versie van de 
use cases bestaat uit een systeem use case en 31 sub use cases (zie 
tabellen 5.2 en 5.3 voor een overzicht van de use cases geordend naar 
respectievelijk prioriteit en type).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriteit Hoog Middel Laag 
UC2.1  Maak een 
nieuw model aan 

UC2.2  Open een 
bestaand model 

UC2.6  Exporteer 
het model 

UC2.3  Sla een 
model op 

UC3.2  Plaats een 
strook 

UC3.3  Plaats een 
dak 

UC2.4  De applicatie 
afsluiten 

UC3.4  Plaats een 
groep 

UC4.3  Wijzig een 
groep 

UC2.5  Importeer een 
omgevingsmodel 

UC4.1  Groepeer 
objecten 

UC5.7  Array een 
object 

UC3.1  Plaats een 
basisobject 

UC4.2  Degroepeer 
objecten 

UC5.8  Align een 
object 

UC5.1  Verplaats een 
object 

UC5.4  Wijzig de 
eigenschappen van 
een object 

UC6.6  Toon de 
werkview in full 
screen weergave 

UC5.2  Roteer een 
object 

UC5.6  Kopieer een 
object 

UC7.1  Definieer 
een nieuw object in 
een bibliotheek 

UC5.3  Verander de 
grootte van een 
object 

UC6.2  Pas de 
werkview aan: pan 

UC7.2  Wijzig een 
object in een 
bibliotheek 

UC5.5  Verwijder een 
object 

UC6.3  Pas de 
werkview aan: zoom 

UC7.3  Verwijder 
een object uit een 
bibliotheek 

UC6.1  Verwissel van 
werkview 

UC6.4  Pas de 
werkview aan: roteer 

 

 

UC6.5  Toon het 
model in VR 

UC8.1   Wijzig de 
instellingen 

 

Tabel 5.2 
Use cases geordend 
naar prioriteit 
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5.3.2 De opbouw van de use cases 
Iedere use case is door het gebruiken van een template op dezelfde wijze 
opgebouwd wat de leesbaarheid van de use case ten goede komt. Een use 
case ziet er als volgt uit: nadat in het kort een beschrijving van de betekenis 
van de use case is gegeven, worden de acteurs aangehaald die een rol 
spelen en worden de prioriteit en eventuele voorwaarden behandeld. 
Vervolgens wordt de use case in de context van het gehele systeem 
geplaatst. Dan komt het belangrijkste onderdeel van de use case aan bod, 
namelijk de ‘flow of events’. De ‘flow of events’ bestaat uit een basispad 
met meestal één of meerdere alternatieve paden. Aan de hand van deze 
paden (of scenario’s) wordt de interactie tussen de gebruiker en het 
systeem beschreven. De user interface wordt hierbij nog buiten deze 
beschrijving gehouden. Het gaat hier alleen om welke handelingen verricht 
moeten worden en door wie.  

Type Sub use case 
Systeem UC1 Systeem 

UC2.1 Maak een nieuw model aan   
UC 2.2 Open een bestaand model   
UC 2.3 Sla een model op 
UC 2.4 De applicatie afsluiten   
UC 2.5 Importeer een omgevingsmodel   

Bestand 

UC 2.6 Exporteer het model   
UC 3.1 Plaats een basisobject   
UC 3.2 Plaats een strook   
UC 3.3 Plaats een dak   

Objecten 

UC 3.4 Plaats een groep   
UC 4.1 Groepeer objecten   
UC4.2 Degroepeer objecten   

Groepen 

UC 4.3 Wijzig een groep   
UC 5.1 Verplaats een object   
UC 5.2 Roteer een object   
UC 5.3 Verander de grootte van een object   
UC 5.4 Wijzig de eigenschappen van een object   
UC 5.5 Verwijder een object   
UC 5.6 Kopieer een object   
UC 5.7 Array een object   

Bewerkingen 

UC 5.8 Align een object   
UC 6.1 Verwissel van werkview   
UC 6.2 Pas de werkview aan: pan   
UC 6.3 Pas de werkview aan: zoom   
UC 6.4 Pas de werkview aan: roteer   
UC 6.5 Toon het model in VR   

Views 

UC 6.6 Toon de werkview in full screen weergave   
UC 7.1 Definieer een nieuw object in een bibliotheek   
UC 7.2 Wijzig een object in een bibliotheek   

Bibliotheek 

UC 7.3 Verwijder een object uit een bibliotheek   
Instellingen UC 8.1 Wijzig de instellingen   

Tabel 5.3 
Use cases geordend naar type 



VisTa  
 
 

 
 

Hoofdstuk 5  
 

64

Vervolgens wordt het basis pad van de flow of events middels een 
activiteitendiagram gevisualiseerd. In het activiteitendiagram wordt door 
middel van zogenaamde zwembanen aangegeven welke handelingen de 
ontwerper en welke het systeem uitvoert. Tenslotte wordt de user interface 
die een rol speelt in de use case besproken. Aangegeven wordt hoe 
middels de user interface van het systeem de handelingen daadwerkelijk 
verricht kunnen worden. 
 
 
5.4  Het storyboard 
 
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is gezegd, is het ontwikkelen van de 
systeembeschrijving een gecompliceerd proces. Om dit proces te 
ondersteunen zijn storyboards opgesteld. Een storyboard is een methode 
om de functionaliteit en structuur van bijvoorbeeld een applicatie grafisch te 
beschrijven (zie figuur 5.3).  
Het opgestelde storyboard betreft niet de complete weergave van alle use 
cases. Het ontwikkelde storyboard beschrijft de belangrijkste stappen die 
gemaakt kunnen en/of moeten worden om één cyclus met VisTa te 
voltooien. In het storyboard worden de meeste use cases die de prioriteit 
hoog hebben, behandeld (zie tabel 5.3). Het beeldverhaal begint met het 
opstarten van VisTa, vervolgens wordt een nieuw model aangemaakt, in 
het nieuwe model wordt een omgevingsmodel geïmporteerd en er wordt 
een object geplaatst, waarna dit object bewerkt wordt. Verder wordt het 
veranderen van de weergaven op het model behandeld. Het afsluiten van 
VisTa vormt het einde van het storyboard.  
Iedere stap in het beeldverhaal stelt als het ware een taak voor die een 
gebruiker van de applicatie uitvoert. Per behandelde stap wordt de 
betrokken menustructuren en objecteigenschappen getoond. Tevens wordt 
bij iedere stap een korte tekstuele toelichting gegeven. Zie de volgende 
pagina’s voor het complete storyboard. 
 

Figuur 5.3 
De tweede storyboard  
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Het opstarten 
van VisTa is 
geselecteerd. 
VisTa wordt 
geopend en het 
logo van VisTa 
wordt getoond. 

 
Maak een nieuw 
model aan is 
geselecteerd 
(UC2.1). 
De eerste stap is 
het invoeren van 
de objecten in 
het PVE. Per 
object betekent 
dit, dat de naam, 
functie, kleur, 
aantal en de 
afmetingen moet 
worden 
opgegeven. 

 
De objecten zijn 
ingevoerd. 
Vervolgens 
moeten de 
randvoor-
waarden voor 
het model 
opgegeven 
worden. 
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De randvoor-
waarden zijn 
opgegeven. 
Nu dienen de 
parameters 
gekozen te 
worden, waarop 
gedurende het 
modelleren 
feedback 
gegeven moet 
worden. 

 
De feedback 
parameters zijn 
opgegeven. 
De laatste stap 
is het instellen 
van de views. 
Per desk-CAVE 
wand of monitor 
moet een view 
worden 
gekozen. 
Tevens worden 
de snap en grid 
instellingen 
opgegeven. 

 
Het nieuwe 
model in 
aangemaakt. 
In de bibliotheek 
worden de 
ingevoerde 
objecten 
getoond, de 
feedback is 
zichtbaar en de 
desk-CAVE of 
monitor(s) zijn 
ingesteld. 
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Importeer een 
omgevings-
model is 
geselecteerd 
(UC2.5). 
Er moet een 
bestand 
gekozen worden 
dat het te 
importeren 2D of 
3D model bevat, 
verder moet de 
plaats voor het 
model worden 
bepaald. 

 
Het omgevings-
model is 
geïmporteerd. 
Het omgevings-
model wordt op 
de gewenste 
locatie getoond. 

 
Het plaatsen 
van een object, 
bijvoorbeeld een 
basisobject, is 
geselecteerd 
(UC3.1). 
De eerste stap is 
het selecteren 
van een object 
in een van de 
bibliotheken (in 
dit voorbeeld 
betreft het de 
PVE-
bibliotheek). 
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In de bibliotheek 
is een object 
geselecteerd. 
Vervolgens moet 
de locatie voor 
het object in het 
model 
opgegeven 
worden, dit kan 
bv. gebeuren 
door het object 
middels drag & 
drop in het 
model te slepen. 

 
Een object is 
geplaatst. 
Het gekozen 
object is op de 
gewenste locatie 
in het model 
geplaatst. De 
feedback is 
gewijzigd. 

 
Het selecteren 
van een object 
is gekozen. 
Voor het o.a. 
kunnen roteren 
en verplaatsen 
van een object 
moet eerst een 
object worden 
geselecteerd, 
bijvoorbeeld 
door het 
gewenste object 
aan te klikken. 
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Het object is 
geselecteerd. 
Van het 
geselecteerde 
object worden 
de maatblokjes 
en assen 
getoond. Tevens 
laat de feedback 
(op object-
niveau) de 
eigenschappen 
van het object 
zien.  

 
Verplaats een 
object is 
geselecteerd 
(UC5.1). 
Nadat het te 
verplaatsen 
object is 
geselecteerd, 
kan het, bv. 
middels drag & 
drop, worden 
verplaatst naar 
de gewenste 
locatie in het 
model. 

 
Het object is 
verplaatst. 
Het object 
bevindt zich nu 
op de gewenste 
locatie in het 
model. 
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Het veranderen 
van de grootte 
van een object 
is geselecteerd 
(5.3). 
Na het 
selecteren van 
het gewenste te 
veranderen 
object dient één 
van de 
maatblokjes 
gekozen te 
worden. 

 
Een maatblokje 
is gekozen.  
Nu kan de 
gewenste 
verandering van 
grootte via het 
blokje worden 
ingevoerd, bv. 
door het blokje 
middels drag & 
drop te verplaat-
sen. De tot dan 
toe bereikte 
maatverandering 
wordt getoond. 

 
Het object is van 
grootte 
veranderd. 
De gewenste 
verandering van 
grootte is 
bereikt. De 
feedback is 
overeenkomstig 
de verandering 
van grootte 
aangepast. 
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Het roteren van 
een object is 
gekozen (UC 
5.2). 
Het te roteren 
object dient 
geselecteerd te 
worden, daarna 
kan de as 
gekozen 
worden, 
waaromheen het 
object geroteerd 
moet worden. 

 
De rotatie-as is 
geselecteerd. 
Vervolgens moet 
de rotatiehoek 
opgegeven 
worden, 
bijvoorbeeld 
door het object 
via drag & drop 
om de as te 
verdraaien. De 
tot dan toe 
bereikte 
rotatiehoek 
wordt getoond. 

 
Het object is 
geroteerd. 
De gewenste 
rotatiehoek is 
ingevoerd. 
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Het verwisselen 
van de werkview 
is geselecteerd 
(UC6.1). 
De view 
zichtbaar in de 
werkview wordt 
verwisseld met 
een gekozen, 
andere view. 
Alleen in de 
werkview kan 
worden 
gemodelleerd.  

 
Toon het model 
in VR is gekozen 
(UC6.5).  
De vier wanden 
van de desk-
CAVE worden 
gecombineerd 
tot één VR 
weergave op het 
model. De 
normale views 
keren terug na 
het nogmaals 
selecteren van 
dezelfde functie. 

 
Het afsluiten van 
VisTa is 
geselecteerd 
(UC2.4). 
VisTa wordt 
afgesloten. 
Mocht het model 
nog niet 
(recentelijk) zijn 
opgeslagen, dan 
wordt het model 
automatisch 
gedurende het 
afsluiten 
opgeslagen. 
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Hoofdstuk 6  Het prototype 
 
 
6.1  Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken is behandeld hoe de applicatie er uit zou moeten 
komen te zien. Het afstuderen bij Bouwinformatica zou echter niet compleet 
zijn, wanneer er niet een prototype wordt ontwikkeld. Het is nadrukkelijk 
niet de bedoeling van Bouwinformatica om volleerde programmeurs op te 
leiden, maar om ervaring op te doen met en inzicht te krijgen in het 
programmeren van een applicatie. Het tweede deel van het afstuderen 
stond dan ook grotendeels in het teken van het programmaren van een 
prototype van VisTa. Het prototype betreft slechts een beperkte uitwerking 
van de in de vorige hoofdstukken beschreven applicatie. 
 
 
6.2  Het doel 
 
De applicatie die in het kader van het afstuderen ontworpen is, is te 
complex om in het korte tijdsbestek van het afstuderen compleet te 
ontwikkelen. Alleen de meest belangrijke en kenmerkende onderdelen van 
de applicatie zijn vertaald naar een prototype. Het prototype biedt op deze 
wijze een voorproefje van de daadwerkelijke, complete applicatie.  
Het prototype moet aantonen, dat de applicatie een oplossing kan bieden 
voor de in hoofdstukken 1 en 2 geschetste probleemstelling. Aan de hand 
van het prototype moet het mogelijk zijn om de belangrijkste onderdelen 
van de applicatie te kunnen demonstreren. Om op deze wijze een idee te 
krijgen of de applicatie daadwerkelijk de ondersteuning kan bieden die door 
de ontwerper/planoloog gewenst is in het vroege stedenbouwkundige 
ontwerpproces. 
Het prototype is gebaseerd op de in het vorige hoofdstuk gegeven 
systeembeschrijving en storyboard. Het heeft dezelfde naam meegekregen 
als de afstudeeropdracht namelijk: VisTa.  
Met het ontwikkelen van het prototype is het ontwikkelproces van VisTa 
bijna afgerond. De volgende en laatste stap is het evalueren van het 
prototype, zie hoofdstuk 7, De evaluatie. 
 
 
6.3  Beperkingen 
 
Gepland was om in ieder geval de 11 use cases met de prioriteit hoog (zie 
tabel 5.3) uit te werken. Met deze use cases is het in principe mogelijk om 
de hoofdwerking en daarmee het nut van de applicatie te kunnen aantonen. 
Gedurende het programmeren bleek het echter wenselijk en mogelijk om 
nog een tiental use cases voor een deel in het prototype te verwerken. Dus 
uiteindelijk is op basis van 21 van de in totaal 31 use cases een prototype 
ontwikkeld (zie tabel 6.1).  
Verder is er gekozen om maar twee schermen van de desk-CAVE te 
gebruiken. De desk-CAVE gebruikt in principe twee computers, zodat 
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iedere computer twee schermen aanstuurt. Hierdoor moet er op een of 
andere wijze communicatie plaatsvinden tussen beide computers om de 
data op beide computers consistent te houden. Aangezien het ontwikkelen 
van het prototype zonder dit communicatie aspect al complex genoeg zou 
zijn en gezien de tijdsduur van het afstuderen, was het voor het prototype 
wenselijk om het prototype te beperken tot één computer. Hierdoor hoeft er 
dus geen rekening te worden gehouden met de communicatie met een 
andere computer. Voor het doel van de applicatie betekent het gebruiken 
van twee in plaats van vier schermen slechts een kleine achteruitgang, 
vooral voor wat betreft de immersie van het prototype in de desk-CAVE.  
 
Prioriteit Hoog Middel Laag 

UC2.1  Maak een 
nieuw model aan 

UC2.2  Open een 
bestaand model 

UC2.6  Exporteer 
het model 

UC2.3  Sla een 
model op 

UC3.2  Plaats een 
strook 

UC6.6  Toon de 
werkview in full 
screen weergave 

UC2.4  De applicatie 
afsluiten 

UC5.6  Kopieer een 
object 

UC7.1  Definieer 
een nieuw object in 
een bibliotheek 

UC2.5  Importeer een 
omgevingsmodel 

UC6.3  Pas de 
werkview aan: zoom 

UC7.2  Wijzig een 
object in een 
bibliotheek 

UC3.1  Plaats een 
basisobject 

UC8.1   Wijzig de 
instellingen 

UC7.3  Verwijder 
een object uit een 
bibliotheek 

UC5.1  Verplaats een 
object 

  

UC5.2  Roteer een 
object 

  

UC5.3  Verander de 
grootte van een 
object 

  

UC5.5  Verwijder een 
object 

  

UC6.1  Verwissel van 
werkview 

  

 

UC6.5  Toon het 
model in VR 

  

 
 
 
 
Niet iedere use case is echter in zijn geheel in het prototype uitgewerkt. Er 
is gekozen om niet iedere use case tot in detail en/of volledig te 
implementeren. In de meeste use cases is op de een of andere wijze 
afgeweken van de daarin aangegeven ‘flow of events’ (zie tabel 6.2 voor 
een overzicht van de gemaakte aanpassingen aan de use cases). Hiervoor 
is gekozen, omdat het compleet en nauwkeurig uitwerken van iedere use 
betekend zou hebben dat het programmeren van VisTa erg ingewikkeld 
zou zijn geweest en te langdurig zou zijn geweest. Tevens is voor het tonen 
van de werking van de applicatie voldoende, dat alleen de meest 
belangrijke en kenmerkende onderdelen zijn uitgewerkt in het prototype. 
Nemen we use case UC5.2 Roteer een object als voorbeeld. Dan is in het 
prototype het roteren van een object beperkt tot roteren om verticale as. 

Tabel 6.1 
De uitgewerkte use cases 
geordend naar prioriteit 
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Het roteren van objecten om alle assen zou het uitwerken van deze use 
case en andere use cases erg ingewikkeld hebben gemaakt. Bovendien is 
het roteren van een object om de verticale as voldoende om het nut van het 
prototype te kunnen demonstreren. 
 
Use case Status 
UC2.1 Maak een nieuw model aan   Aangepast, de invoer van het PVE, de 

feedback en instellen van de views is 
teruggebracht tot twee schermen. 

UC 2.2 Open een bestaand model   Volledig. 
UC 2.3 Sla een model op Aangepast, het model wordt 

automatisch opgeslagen en wel als: 
“modelnaam – modelversion (tijd-
datum).ivm”. 

UC 2.4 De applicatie afsluiten   Aangepast, het model wordt 
automatisch opgeslagen en wel als: 
“modelnaam – modelversion (tijd-
datum).ivm”. 

UC 2.5 Importeer een omgevingsmodel  Aangepast, het omgevingsmodel wordt 
op een vastgestelde locatie (0,0,0) in 
het model ingeladen. 

UC 2.6 Exporteer het model   Aangepast, alleen exporteren van 
screendumps. 

UC 3.1 Plaats een basisobject   Aangepast, geen controle aan 
bestemmingsplan/randvoorwaarden. 

UC 3.2 Plaats een strook   Aangepast, geen automatische rotatie 
of invoeren van afmetingen. 

UC 5.1 Verplaats een object   Aangepast, geen controle aan 
bestemmingsplan/randvoorwaarden. 

UC 5.2 Roteer een object   Aangepast, alleen roteren om verticale 
as en geen controle aan 
bestemmingsplan/randvoorwaarden. 

UC 5.3 Verander de grootte van een 
object   

Aangepast, geen controle aan 
bestemmingsplan/randvoorwaarden. 

UC 5.5 Verwijder een object   Volledig. 
UC 5.6 Kopieer een object   Aangepast, geen controle aan 

bestemmingsplan/randvoorwaarden. 
UC 6.1 Verwissel van werkview   Volledig (voor de twee gebruikte 

schermen van desk-CAVE). 
UC 6.3 Pas de werkview aan: zoom   Volledig. 
UC 6.5 Toon het model in VR   Aangepast, er wordt geen menu VR 

weergave getoond. 
UC 6.6 Toon de werkview in full screen 
weergave   

Aangepast, is gecombineerd met het 
instellen van de views in use case 8.1. 

UC 7.1 Definieer een nieuw object in 
een bibliotheek   

Aangepast, alle use cases van serie 7 
zijn gecombineerd in één scherm.  

UC 7.2 Wijzig een object in een 
bibliotheek   

Aangepast, alle use cases van serie 7 
zijn gecombineerd in één scherm. 

UC 7.3 Verwijder een object uit een 
bibliotheek   

Aangepast, alle use cases van serie 7 
zijn gecombineerd in één scherm. 

UC 8.1 Wijzig de instellingen   Aangepast, de invoer van de feedback 
en instellen van de views is 
teruggebracht tot één scherm. 

 
 
 

Tabel 6.2 
De status van de 
uitgewerkte use cases  
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Gedurende het programmeren is er een logboek bijgehouden van alle 
beslissingen, veranderingen en keuzes die gemaakt zijn ten aanzien van 
onder meer het uitwerken van de use cases. Het logboek is te vinden in het 
tweede deel van de scriptie (Deel II  De bijlagen). 
 
 
6.4  De ontwikkelomgeving 
 
Voor het ontwikkelen van het prototype is gebruik gemaakt van twee 
ontwikkelomgevingen, namelijk de pakketten WorldUp en Delphi. In de 
volgende twee paragrafen worden de beide programmeeromgevingen 
toegelicht. 
  
6.4.1 WorldUp 
Als de meest belangrijke ontwikkelingomgeving is gekozen voor WorldUp 
Release 5 van Sense8 (zie figuur 6.1). De keuze voor deze VR omgeving 
stond al aan het begin van het afstuderen vast, aangezien het een van de 
weinige Virtual Reality omgevingen is waarbinnen geprogrammeerd kan 
worden en tevens heb ik gedurende de studie en studentassistentschap 
voor Ontwerpsystemen enige ervaring met WorldUp opgedaan. 
Binnen WorldUp kunnen twee applicaties worden onderscheden, een editor 
en een player. In de editor is het prototype ontwikkeld. Vervolgens kan met 
behulp van de player het prototype onafhankelijk van de editor gebruikt 
worden. Een ander belanrijk punt is dat in de player het prototype sneller 
draait en dat de player gratis is te downloaden en te gebruiken. 
 
6.4.2 Delphi 
Voor het ontwikkelen van de diverse invoer- en terugkoppelingschermen is 
gebruik gemaakt van Delphi 6 (zie figuur 6.1). Delphi is een 
programmeeromgeving die gebaseerd is op Object Pascal en die 
component georiënteerd is. Delphi maakt het mogelijk zonder al teveel 
programmeerwerk een applicatie op te bouwen door gebruik te maken van 
de vele al voorgedefinieerde functies.  
 

Figuur  6.1 
De ontwikkelomgevingen 
van WorldUp en Delphi 
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6.5  Input devices 
 
In het eerste deel van het afstuderen zijn verschillende, innovatieve input 
devices onderzocht als vervanger van de standaard input devices, zoals 
een muis en toetsenbord. Als een van de meest interessante input devices 
kwam de muispen van Mimio naar voren (zie figuur 4.3). Naast de Mimio 
muispen is een tweede invoermedium gekozen, namelijk een trackball. In 
de volgende twee sub paragrafen worden de keuzes voor beide 
invoermedia toegelicht en worden de Mimio muispen en de trackball 
beschreven. 
 
6.5.1 Mimio 
Zoals in paragraaf 4.4.1 bij de bespreking van de input devices naar voren 
is gekomen, maakt de Mimio muispen het mogelijk een computer te 
bedienen door het projecteren van de desktop van deze machine op een 
vlak als een tafelblad. Deze muispen erg veel op een dik schetspotlood. 
Het bootst als het ware het schetsen met een potlood en papier na. 
Bovendien heeft Mimio de beschikking over een toetsenbord, dat getoond 
kan worden op het beeldscherm (zie figuur 6.2). Hierdoor is gelijk geen 
toetsenbord meer nodig, wat de werkomgeving overzichtelijker maakt. 
De muispen van Mimio werkt in de desk-CAVE als volgt: in de desk-CAVE 
neemt het werkvlak de taak over van de eerste monitor van in dit geval een 
Intergraph. Op het werkvlak van de desk-CAVE wordt middels een beamer 
een projectie van de Windows desktop getoond. Op dit werkvlak bevindt 
zich de capture bar van Mimio. Een beperking van dit systeem is wel, dat 
alleen dit werkvlak met de muispen van Mimio is te bedienen. Wanneer met 
de muispen ergens op het werkvlak wordt geklikt, wordt de positie van de 
musicursor naar het gekozen punt verplaatst. Op deze wijze is het mogelijk 
vanuit de desk-CAVE een computer te bedienen en met VisTa te werken. 
Een nadeel van de Mimio muispen is, dat het alleen de beschikking heeft 
over een rechtermuisknop. Verder kan het systeem alleen de positie van 
cursor berekenen wanneer ergens op het werkvlak wordt geklikt of 
wanneer de muispen ingedrukt wordt gehouden. Hiermee moest 
gedurende het programmeren rekening worden gehouden, omdat dit 
beperkingen oplegt hoe de muis in het prototype toegepast kan worden. 
 

Figuur  6.2 
De Mimio muispen  in de 
desk-CAVE en een 
trackball van Logitech. 
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6.5.2 De trackball 
Het bewegen in het model, oftewel het lopen of vliegen in de VR omgeving, 
is onpraktisch met de Mimio muispen. Het kost relatief veel moeite en 
inspanning om met de muispen door het model heen te lopen, omdat voor 
het bewegen in het model continu de muispen ingedrukt moet worden 
gehouden. Om dit te vergemakkelijken was een tweede invoermedium 
nodig. Voor dit invoermedium zijn verschillende typen randappatuur 
overwogen, onder meer een joystick, een trackball en de kubus van Marc 
(zie figuur 4.2). Uiteindelijk is de keuze gevallen op een trackball (zie figuur 
6.2). De belangrijkste reden om de trackbaal te kiezen was, dat het 
bewegen door het model met dit type invoermedium het meest natuurlijk 
aanvoelde. Aangezien de trackball qua werking in principe een normale 
muis is, is dit invoermedium tevens het meest praktisch te implementeren 
in het prototype. 
 
 
6.6  Resultaten 
 
In deze paragraaf wordt een idee gegeven van hoe VisTa eruit ziet en hoe 
met het prototype gewerkt kan worden. De onderstaande afbeeldingen zijn 
screendumps van het prototype op een duo monitor systeem en foto’s van 
het prototype in gebruik in de desk-CAVE. Degene die geïnteresseerd is in 
het prototype, kan het installatiebestand voor VisTa vinden op de CD-rom 
behorend bij deze scriptie of kan het downloaden via de website: 
http://www.ds.arch.tue.nl/education/projects/Graduate/Vincent.  
 
6.6.1 VisTa op een duo monitor computer 
 
Na het opstarten van VisTa wordt een lege werkomgeving getoond. Na het 
“schrijven” van de gesture N worden achtereenvolgens twee 
invoerschermen getoond, de eerste voor het invoeren van de basisobjecten 
op basis van het programma van eisen en de tweede voor het instellen van 
de feedback en de views. Na het sluiten van het tweede invoerscherm, 
wordt op het eerste scherm de bibliotheek met objecten getoond en op het 
tweede scherm de door de gebruiker gewenste feedback (zie figuur 6.3). 
 

Figuur  6.3 
VisTa na het aanmaken 
van een nieuw model. 
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In de bibliotheek bevinden zich twee verschillende type objecten, namelijk 
de basisobjecten (modelafhankelijk) en de voor alle projecten van 
toepassing zijnde stroken (modelonafhankelijk) (figuur 6.4). Na het 
selecteren van een object in de bibliotheek, kan deze middels drag & drop 
in het model worden geplaatst. Vervolgens wordt de feedback aangepast. 
 

Nadat een object in het model is geplaatst, kan deze bewerkt worden. 
Behalve het verplaatsen, het roteren en het veranderen van de afmetingen 
van een object, is het ook mogelijk om een object te kopiëren of te 
verwijderen. Na het selecteren van een object, worden de eigenschappen 
van het desbetreffende object getoond in de feedbackscherm op het 
tweede scherm en worden een achttal aangrijppunten voor de bewerkingen 
getoond. Door bijvoorbeeld de rotatie-as te selecteren, kan een object 
geroteerd worden, hierbij wordt de rotatiehoek in de rechterbovenhoek van 
het eerste scherm getoond (figuur 6.5).  
 

Figuur  6.4 
Voorbeelden van 
objecten in VisTa. 

Figuur  6.5 
Het roteren van een 
object. 



VisTa  
 
 

 
 

Hoofdstuk 6  
 

80

Voor het verrichten van de functies die niet rechtstreeks op een object 
kunnen worden uitgevoerd, zoals het opslaan van het model of het afsluiten 
van VisTa, wordt er gebruik gemaakt van gestures. Dit zijn tekens die je 
met de muis(pen) als het ware op het beeldscherm schrijft (figuur 6.6). 
 

 
VisTa biedt de mogelijkheid om een drie dimensionaal omgevingsmodel in 
het model binnen te halen. Bovendien is het mogelijk om door het ontwerp 
heen te lopen om zo het model van alle kanten te kunnen bekijken en 
analyseren (figuur 6.7).  
 

 
 

Figuur  6.7 
Het lopen door het 
model (inclusief een 
omgevingsmodel). 

Figuur  6.6 
Gestures in VisTa. De S 
voor opslaan en de E 
voor afsluiten. 
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6.6.2 VisTa in de desk-CAVE  
Gedurende het experiment, zie hoofdstuk 7, zijn foto’s gemaakt van de 
deelnemers werkzaam in de desk-CAVE met het prototype VisTa (zie 
afbeelding 6.8 voor een compilatie). 
 

 
 
 
6.7  De handleiding 
 
Voor het prototype is een handleiding geschreven. De handleiding 
beschrijft op een visuele wijze hoe de verschillende functies binnen VisTa 
werken. Het licht toe hoe de gebruiker met de applicatie om dient te gaan 
om het gewenste resultaat te behalen.  
 
 
 
 
 

Figuur  6.8  
Een compilatie van foto’s 
van VisTa in gebruik in 
de desk-CAVE. 
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Zie de bijlagen voor de gehele handleiding; de bijlagen bevinden zich in het 
tweede deel van de scriptie (Deel II  De bijlagen). 
 
 

Figuur  6.9 
Een voorbeeld van de 
beschrijving van een 
functie in de handleiding. 
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Hoofdstuk 7  De evaluatie 
 
 
7.1  Inleiding 
 
Ter evaluatie van het prototype VisTa is een experiment uitgevoerd. Aan dit 
experiment hebben zowel mensen vanuit de TU/e, als mensen van de 
gemeente Tilburg deelgenomen. Als voorbeeldproject is een stedelijk 
nieuwbouw project van dezelfde gemeente genomen, namelijk de 
Overhoeken.  
De opzet van het experiment is gebaseerd op onderzoek naar op welke 
manieren een applicatie als VisTa geëvalueerd kan worden. De in het 
kader van dit onderzoek gevonden evaluatiemethoden worden besproken 
in paragraaf twee. Vervolgens wordt de opzet van het experiment 
behandeld. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de opdracht die in 
het experiment uitgevoerd diende te worden en de personen die aan het 
experiment hebben deelgenomen. Vervolgens wordt door middel van foto’s 
en screendumps een impressie van het experiment gegeven, waarna de 
resultaten van het experiment worden geanalyseerd.  
 
 
7.2  Evaluatiemethoden 
 
Voor het evalueren van een prototype bestaan diverse methoden. In deze 
paragraaf volgt een overzicht van die methoden die voor VisTa zinvol zijn. 
Vervolgens wordt behandeld welke evaluatiemethode is gekozen en wat de 
achterliggende redenen voor deze keuze zijn. 
 
7.2.1  Het onderzoek 
In hoofdstuk drie is de brainstormsessie al aan bod gekomen die in het 
kader van het afstuderen is uitgevoerd. De laatste vraag in deze 
brainstormsessie stond in het teken van het evalueren van VisTa en luidde: 
op welke manieren kan het ontwikkelde prototype geëvalueerd worden? De 
volgende vijf evaluatiemethoden kwamen naar voren: 
 

 Vergelijking van CAD-applicaties. 
Geef dezelfde ontwerpopdracht aan twee of meer groepen met 
testpersonen. Eén groep gebruikt VisTa, de andere groepen 
gebruiken standaard CAD pakketten. De groepen bestaan uit 
testpersonen met verschillende ervaring en van verschillende leeftijd. 
Gedurende de opdracht wordt de tijd die men nodig heeft om de 
opdracht af te ronden, de benodigde tijd per handeling, hoeveel 
handelingen men verricht en wat de probleempunten zijn gemeten. 
Achteraf worden de resultaten van de testpersonen vergeleken op 
aspecten als: zijn er vergeleken met de andere applicaties meer 
ideeën gegenereerd en/of zijn ze beter, innovatiever, etc. 
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 Testen hulpmiddel met controle groep. 
Geef twee groepen van testpersonen dezelfde ontwerpdracht. Terwijl 
één groep aan de slag gaat met VisTa, gebruikt de andere groep 
geen computer, maar het vertrouwde potlood en (schets)papier. 
Verder kunnen dezelfde criteria gehanteerd worden als hierboven. 

 
 Marktverkenning. 

Onderzoek of er technieken/hulpmiddelen te vinden zijn waarmee 
hetzelfde kan als met VisTa. Tracht te achterhalen wat de verschillen 
zijn, bijvoorbeeld met vragen in de trant van: 
 

 Wat kan ik sneller met VisTa? 
 

 Wat is het verschil in prijs, in termen van leertijd, kostprijs en 
gebruikstijd? 

 
 Wat kan VisTa wel, dat met andere pakketten niet kan? 

 
 Denk hardop. 

Laat verschillende mensen het hulpmiddel gebruiken en vraag ze 
tijdens het gebruik van het hulpmiddel hard op te spreken wat ze 
doen. Schrijf deze reacties op en/of neem ze op video(band)op. 
Analyseer met behulp van protocol-analyse de processen. 

 
 Enquête. 

Vraag diverse mensen het hulpmiddel te gebruiken in hun werk- of 
studieomgeving en leg ze achteraf een vragenformulier voor met 
vragen als: 
 

 Hoe vind je de interface? 
 

 Wat gaat makkelijk/moeilijk? 
 

 Wat is de leerperiode? 
 

 Hoe werkt de feedback? 
 

 Vind je het hulpmiddel nuttig? 
 

 Wat zou je willen toevoegen? 
 

 Vind je het hulpmiddel leuk? 
 
 
7.2.2  De gekozen evaluatiemethode 
Om VisTa te evalueren is besloten een experiment op te zetten waarin het 
wordt vergeleken met twee andere ontwerpmedia, namelijk standaard CAD 
software zoals AutoCAD en VIZ, en de traditionele ontwerpmethoden, 
oftewel pen en papier. De deelnemers wordt gevraagd dezelfde opdracht 
uit te voeren met behulp van alle drie de ontwerpmedia.  
Er is bewust gekozen om iedere deelnemer de opdracht drie keer uit te 
laten voeren en niet om iedere testpersoon slechts één keer de opdracht uit 
te laten werken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 
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 Door iedere deelnemer alle drie de ontwerpmedia te laten gebruiken 

wordt op relatief eenvoudige en snelle wijze voldoende resultaten, in 
de vorm van ontwerpalternatieven, gecreëerd, zodat het mogelijk is 
om een vergelijking te maken tussen de drie ontwerpmedia. Wanneer 
een persoon slechts één test doet moeten er veel meer deelnemers 
gezocht en ingepland worden of moet genoegen worden genomen 
met te weinig resultaten. 

 
 Verder komt het vaak, dat een deelnemer veel meer kennis/ervaring 

met één van de ontwerpmedia heeft dan met de overige 
ontwerpmedia. Doordat iedere deelnemer met alle drie de media 
werkt, worden per ontwerpmedium voldoende resultaten verkregen 
om deze uit te middelen.  

 
 Tenslotte is de testpersoon na de eerste sessie bekend met de 

ontwerpopdracht en hoeft zich niet meer in te leven in de 
ontwerpsituatie. Dit betekent dat het experiment in een korter 
tijdsbestek en efficiënter uitgevoerd kan worden. De volgorde van 
ontwerpmedia wordt per deelnemer anders bepaald om te voorkomen 
dat één medium het meeste tijd vraagt om in te leven in de opgave.  

 
Naast het uitvoeren van een opdracht middels de drie ontwerpmedia, wordt 
in het experiment aan de deelnemers gevraagd een enquêteformulier in te 
vullen. Middels de enquête wordt getracht om de ontwerpmedia te 
vergelijken op zaken die betrekking hebben op de waardering van de 
media, zoals het ervaren gebruikgemak, gemiste onderdelen en de sterke 
en zwakke punten van de gebruikte media.  
Met de gekozen evaluatiemethoden kunnen de drie ontwerpmedia 
onderling vergeleken worden op zowel kwantitatieve onderwerpen, zoals 
aantal ontwerpvarianten in een bepaald tijdsbestek, en kwalitatieve 
onderwerpen, zoals de waardering van de media. Uiteindelijk kunnen op 
basis van de uitkomsten conclusies worden getrokken over de vraag, of 
VisTa een oplossing vormt voor de in hoofdstuk 1 (Inleiding) geformuleerde 
probleemstelling. 
 
 
7.3  De evaluatieopzet 
 
Het experiment is erop gericht om VisTa te vergelijken met standaard CAD 
software en ontwerpen met pen en papier. 
Met het experiment is getracht te beoordelen in hoeverre het systeem de 
ontwerptijd terugbrengt, wat de verschillen zijn tussen de nieuwe en de 
oude, traditionele ontwerp/plan technieken en hoe het de communicatie 
met de niet-experts kan verbeteren. Tevens wordt bekeken hoe de 
deelnemers de user interface ervaren.  
 
7.3.1  Het gebied 
Het nieuwbouw project de Overhoeken in de gemeente Tilburg is als 
voorbeeldproject genomen in het experiment. Bij de ontwikkeling van het 
gebied gaat het om een samenhangend geheel van vijf deelplangebieden 
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rond de bebouwde kom van Berkel-Enschot (zie figuur 7.1). Het plangebied 
de Overhoeken omvat de volgende vijf deelgebieden: Heikant, De Akker, 
Spoorzone, Koningsoord en de Enschotsebaan. Het laatste deelgebied 
stond centraal in het experiment. De Enschotsebaan ligt ingeklemd tussen 
de Noordoost tangent en de bebouwde kom van Berkel-Enschot en was 
oorspronkelijk een overwegend agrarisch gebied. 
 

 
De (globale) planopzet voor de Overhoeken gaat uit van ongeveer 1500 
woningen in een plangebied van 152 hectare. De locatie leent zich qua 
woonmilieutypering uitstekend voor dorpswonen, tot uitdrukking komend in 
aangepaste verkavelingwijzen, relatief lage woningdichtheid en specifieke 
woningtypen. De gewenste stedenbouwkundige en architectonische 
toonzetting wordt dan ook als overwegend ‘traditioneel’ gekarakteriseerd. 
Gezien de afmetingen en situatie van de deellocaties verdient ieder 
deelgebied echter een afzonderlijke, specifieke ontwikkeling. 
De Overhoeken worden gefaseerd ontwikkeld. Voor de Enschotsebaan ligt 
er op het moment van het uitvoeren van het experiment een schetsontwerp 
(zie paragraaf 7.6). Op hetzelfde moment is men tevens bezig met het 
ontwikkelen van De Akker. De overige gebieden worden in de komende vijf 
tot tien jaar ontwikkeld. 
Voor meer informatie over het plangebied, bijvoorbeeld voor het 
bestemmingsplan en luchtfoto’s, zie de reader van het experiment in het 
tweede deel van de scriptie (Deel II De bijlagen). 
 
7.3.2  De ontwerptaak 
Op basis van het in de vorige paragraaf beschreven plangebied en het 
programma van eisen, dat in de volgende paragraaf wordt behandeld, werd 
aan de deelnemers gevraagd de volgende opdracht uit te voeren: 
 
Maak voor het plangebied binnen De Enschotsebaan zoveel mogelijk 
ontwerpalternatieven. De ontwerpen dienen gebaseerd te zijn op het 
gegeven programma van eisen. 
 
Het experiment bestond uit drie sessies, waarbij in iedere sessie de 
opdracht middels een andere ontwerpmedium uitgewerkt moest worden. 

Figuur 7.1 
Het plangebied op 
verschillende 
schaalniveaus 

Het plangebied 

Primaire 
groenstrook 

De Enschotsebaan 
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De tijd die de deelnemers kregen voor het ontwerpen bedroeg per 
ontwerpmedium 40 minuten. Belangrijk was dat het programma van eisen 
in zijn geheel terug kwam in het ontwerp. Verder hoefden de diverse 
ontwerpalternatieven niet tot in detail te worden uitgewerkt. De nadruk in dit 
experiment lag namelijk op het maken van zinvolle, principe 
ontwerpvarianten en niet op het maken van gedetailleerde definitieve 
ontwerpen. Na het verstrijken van de ontwerptijdsduur werd aan de 
deelnemers gevraagd een enquêteformulier in te vullen over de waardering 
van de door hem/haar gebruikte ontwerpmedia. Het enquêteformulier is te 
vinden in het tweede deel van de scriptie (Deel II De bijlagen). 
 
7.3.3  Het programma van eisen 
In het experiment dienden de volgende aantallen objecten gerealiseerd te 
worden in het plangebied: 
 

 15 Grondgebonden eengezinswoningen in een open verkaveling. 
 

 10 Grondgebonden eengezinswoningen in de vorm van 2-/3-kappers. 
 

 6 Woon/werkcombinaties: woonhuis met bedrijfsruimte (netto 
oppervlak 100-150 m², totale perceelsgrootte 500 - 600 m², 
werkareaal: 2-laags). 

 
 1 Basisschool (10 lokalen, Bruto Vloeroppervlak (BVO) 1500 m², 

eventueel 2 laags). 
 
Bij het ontwerpen dient men rekening te houden met de gewenste 
woonmilieutypering voor de gehele Overhoeken, namelijk: 
 

 Dorps / landelijk wonen op ruime kavels met relatief weinig openbaar 
groen en niet stedelijk wonen op kleine kavels met relatief veel 
openbaar groen. 

 
  Dorps / landelijk werken in kleinere eenheden met weinig volume 

(bijvoorbeeld de verzekeringsconsulent en niet een grote 
verzekeringsmaatschappij, ambachtelijke nijverheid en geen 
industrie). 

 
 
7.3.4  Deelnemers  
Aan het experiment hebben in totaal zes testpersonen deelgenomen.  
 
Vier deelnemers binnen de TU/e, namelijk: 
 

 prof. dr. ir. Bauke de Vries  
professor bij de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen . 

 
 dr. ir. Henri Achten 

universitair docent bij de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen. 
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 ir. Nicole Segers  

 AIO bij de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen. 
 

 Ronald Schuurmans  
student bij de capaciteitsgroep Architectonisch Ontwerpen. 

 
Twee deelnemers vanuit de praktijkwereld, namelijk: 
 

 drs. Han te Brummelstroete 
woonplanoloog, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente 
Tilburg. 
 

 ing. Carry Limpens 
stedenbouwkundige, afdeling Stedenbouw, gemeente Tilburg. 

 
 
7.3.5  De indeling 
Het experiment vond gespreid over twee dagdelen plaats. De duur van het 
experiment bedroeg ongeveer 3 uur. De indeling van experiment zag er als 
volgt uit: 
 

 Inlezen in het ontwerp en de ontwerpopdracht (15 minuten). 
 

 De drie ontwerpsessies (40 minuten). 
 

 Invullen van het enquêteformulier (15 minuten). 
 

 Napraten.  
 
 
7.3.6 Het pre experiment 
Om te controleren of de ontwerpopdracht binnen de gestelde tijd uitgevoerd 
kon worden en of het programma van eisen binnen het gebied 
verwezenlijkt kan worden, is een klein pre-experiment uitgevoerd. Uit het 
pre-experiment bleek, dat het goed mogelijk was de opdracht in de 
beschikbare tijd uit te voeren en dat het programma goed paste in het 
gebied. Kortom de evaluatieopzet voor het experiment voldeed.  
Wel kwamen een aantal zaken naar voren met betrekking tot VisTa en de 
Mimio muispen. De muispen bleek te onnauwkeurig te zijn voor het 
prototype. Het selecteren van een object om het vervolgens te bewerken is 
met muispen erg lastig, en tevens liep het muissysteem af en toe vast. 
Aangezien VisTa grotendeels gebaseerd is op de (on)mogelijkheden van 
de muispen en is er niet voor gekozen om een ander muissysteem te 
gebruiken. 
Tevens bleken een aantal zaken in het prototype niet helemaal goed te 
werken. Dit betroffen enerzijds kleine programmeerfouten, maar ook een 
aantal zaken die gedurende het experiment ongewenst of zelfs irriterend 
konden zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 
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 Wanneer door de gebruiker afgeweken werd van de bedachte wijze 
van het invullen van het programma van eisen in de eerste stap van 
het aanmaken van een model, zorgde dit ervoor, dat alle ingevoerde 
objecten werden verwijderd. 

 
 Het te snel uitvoeren van de functie zomen.  

De gesture die voor het zoomen was toebedacht, kon bijvoorbeeld 
ook al worden aangeroepen door het simpelweg verplaatsen van een 
blokje in een rechte lijn. Deze zaken zijn voor het uitvoeren van het 
echte experiment aangepast. 

 
 
7.4  Het experiment 
Het experiment is naar wens en volgens verwachting verlopen. Door het 
uitvoeren van het pre-experiment waren de meeste zaken die fout konden 
gaan vooraf aan het experiment opgelost of waren in ieder geval duidelijk 
geworden zodat hiermee rekening kon worden gehouden. Gedurende het 
experiment traden echter wel een aantal andere problemen op. Deze 
problemen betroffen vooral bugs in VisTa (waarschijnlijk veroorzaakt door 
WorldUp). Deze bugs waren op zijn hoogst storend voor de gebruiker maar 
beletten hen niet om de ontwerpopdracht met VisTa uit te kunnen voeren. 
De deelnemers waren na afloop positief gestemd over het experiment en 
over het prototype. 
Gedurende het experiment zijn foto’s gemaakt van de deelnemers aan het 
werk met de verschillende media. De onderstaande foto’s geven een indruk 
van de gang van zaken gedurende het experiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur  7.2 
De desk-CAVE en VisTa 
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Tevens zijn in het tweede deel van het experiment video opnames gemaakt 
van VisTa in gebruik in de desk-CAVE. Deze zijn terug te vinden op de CD-
rom die bij deze scriptie behoort. 
 
 

Figuur  7.4 
Pen/papier. 

Figuur  7.3 
AutoCAD/VIZ. 
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7.5  De analyse 
In deze paragraaf wordt de analyse van de resultaten van het experiment 
besproken. 
 
7.5.1  De opzet 
De resultaten van de deelnemers zijn beoordeeld op drie prestatiecriteria, 
namelijk: 
 

 Het aantal ontwerpalternatieven per gebruikt ontwerpmedium.  
Hieruit zal naar voren komen in hoeverre VisTa behulpzaam is bij het 
bedenken van (zinvolle) ontwerpvarianten. 

 
 De mate waarin het ontwerpalternatief voldoet aan het onderliggende 

programma van eisen.  
Het beoordelen van de verschillende alternatieven op kwalitatieve 
gronden is bijna ondoenlijk. Door de resultaten van de deelnemers te 
toetsen aan het programma van eisen kan er inhoudelijk wel iets 
gezegd worden over de verschillende alternatieven. 

 
 De waardering van het ontwerpmedium.  

De vorige twee criteria bepalen in hoeverre de ontwerper/planner 
gebaat is bij een van deze ontwerpmedia. Naast dit praktische en 
objectieve waardeoordeel over het ontwerpmedium speelt ook het 
subjectieve waardeoordeel een rol in de evaluatie van het medium. 
Dit subjectieve waardeoordeel zal blijken uit de ingevulde enquête 
formulieren. 

 
 
7.5.2  Uitkomsten van de analyse 
Voor een overzicht van de varianten die tijdens het experiment door de 
deelnemers met de drie ontwerpmedia zijn gemaakt, zie het tweede deel 
van de scriptie (Deel II De bijlagen). In dit deel van de scriptie is ook het 
totale overzicht van de uitkomsten van de analyse te vinden. 
 
Het aantal varianten 
Voordat onderzocht kan hoeveel ontwerpvarianten de verschillende 
deelnemers gedurende het experiment gemaakt hebben, moet eerst het 
begrip variant gedefinieerd worden. Wat is hét kenmerk van een variant? 
Een variant wordt gekenmerkt door voldoende mate van verschil ten 
opzichte van een vorige en/of volgende variant. Kleine aanpassingen aan 
een ontwerp (zoals het verplaatsen of roteren van één gebouw) leiden niet 
tot een nieuwe variant. Verder moet een variant een bepaalde mate van 
afronding bezitten. De variant moet het idee geven, dat de ontwerper 
getracht heeft er het programma van eisen in te hebben verwezenlijkt. Dit 
wil echter niet zeggen, dat een variant geen variant kan zijn als niet volledig 
voldaan is aan het programma van eisen; enige afwijking van het 
programma van eisen is toegestaan.  
Na het analyseren van alle door de deelnemers opgeslagen bestanden en 
gemaakte schetsen, is vastgelegd hoeveel varianten per ontwerpmedium 
zijn gemaakt (zie figuur 7.5 voor een diagram met de aantallen varianten 
per medium). Met behulp van het ontwerpmedium pen/papier zijn de 
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meeste varianten (17) gecreëerd, daarna gevolgd door VisTa (12) en 
tenslotte AutoCAD/VIZ (12). Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat 
sommige deelnemers weinig ervaring op het gebied van CAD hadden. Zij 
hebben gedurende het werken met het medium veel hulp gehad. De 
varianten van degenen die geholpen zijn bij het uitvoeren van de opdracht 
met AutoCAD en/of VIZ, zijn niet meegeteld in het aantal varianten van 
Autocad/VIZ. 
 

 
Tussen de deelnemers onderling bestaan grote verschillen wat betreft het 
totaal varianten, dat voor alle drie de ontwerpmedia gemaakt is. Terwijl één 
van de deelnemers slechts twee varianten maakte gedurende het gehele 
experiment, maakte een andere deelnemer in dezelfde tijd vijftien 
varianten.  
 
Toetsing van de varianten aan het programma van eisen 
Vervolgens zijn de diverse varianten getoetst aan het programma van 
eisen, dat voor het experiment is opgesteld. Per variant is bekeken in 
hoeverre het voldoet aan het programma. Hierbij is vooral gelet op de 
objectieve, numerieke eisen van het programma. Bij het analyseren is 
onderscheid gemaakt tussen afwijkingen boven de eisen uit het programma 
van eisen en afwijkingen beneden de eisen. De resultaten van de analyse 
zijn terug te vinden in figuren 7.6 en 7.7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.5 
Het aantal varianten 
dat met de drie media 
gemaakt zijn. 

Aantal varianten
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De meeste afwijkingen, zowel in absolute, als in relatieve zin, zijn te vinden 
bij het ontwerpmedium pen/papier. Met dit medium zijn in totaal veertien 
afwijkingen (vijf onder en negen boven de eisen) gemaakt. Per variant 
betekent dit 0.82 afwijking. Hierna volgt VisTa met zes afwijkingen (5+1) en 
0.5 afwijking per variant. AutoCAD/VIZ heeft het kleinste aantal afwijkingen, 
namelijk drie (1+2), oftewel 0.38 afwijking per variant.  
Voor VisTa kan als reden voor de meeste afwijkingen onder de eis (vier 
van de vijf) worden ingebracht, dat deze vooral door ''dubbele blokjes" zijn 
ontstaan. Door het kopiëren van een object en deze vervolgens niet te 
verplaatsen, kunnen meerdere objecten op dezelfde plaats staan; dit is niet 
te zien en de objecten zijn daarom moeilijk te vinden. Meerdere 
deelnemers hadden met deze functie in VisTa problemen.  
Naast deze numerieke afwijkingen van de eisen uit het programma van 
eisen is in sommige varianten een andere fout/onnauwkeurigheid terug te 

Figuur 7.6 
De afwijkingen van het 
programma van eisen 

Afwijkingen van het programma van eisen
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Figuur 7.7 
De afwijkingen per 
variant per medium. 
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vinden, namelijk dat de maten van de objecten niet kloppen. De objecten 
die woningen voorstellen, zijn in sommige varianten herhaaldelijk te klein 
getekend (in ieder geval qua oppervlak). Verder gebeurt het af en toe dat 
de objecten te dicht op elkaar staan, omdat de kavelmaat te klein is. Dit 
laatste geldt in het bijzonder voor de woon/werkcombinaties uit het 
programma van eisen. Deze fouten/ onnauwkeurigheden zijn het meeste 
terug te vinden in de varianten die gemaakt zijn met pen/papier en in 
mindere mate bij AutoCAD/VIZ en VisTa. 
 
De waardering van de ontwerpmedia 
De door de deelnemers ingevulde enquêteformulieren geven een indruk 
van de waardering van de drie ontwerpmedia. Uit de enquêteformulieren 
volgt onder meer, dat het ontwerpmedium pen/papier door de meeste 
deelnemers als het gemakkelijkst in gebruik is ervaren (zie figuur 7.8). 
AutoCAD/VIZ werd overwegend als het moeilijkst beschouwd. 
 

 
Uit de vraag: in hoeverre ondersteunt het ontwerpmedium het uitvoeren 
van de ontwerpopdracht, kwam VisTa als beste naar voren (zie figuur 7.9). 
Het merendeel van de deelnemers vond, dat VisTa uitgebreid tot zeer 
uitgebreid de opdracht ondersteunde. Voor AutoCAD/VIZ varieert deze 
waardering van zeer uitgebreid tot slecht en pen/papier van uitgebreid tot 
slecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.8 
Waardering van het 
gebruiksgemak van de 
ontwerpmedia. 
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Als sterke punten van VisTa werden ervaren: 
 

 De controle van het aantal objecten, waardoor eenvoudig een 
doelstelling gecontroleerd kan worden (de feedback over aantallen). 

 
 De terugkoppeling in 3D (het 3D beeld op het model). 

 
 De functies kopiëren en verplaatsen. 

 
 De manier van werken in VisTa sluit aan bij de manier van werken bij 

handtekenen. 
 

 Handige koppeling typologie en kleur bij het aanmaken van 
basisobjecten. 

 
 
Zwakke punten van VisTa zijn volgens de deelnemers: 
 

 In VisTa wordt geen rekening gehouden met de oppervlakte per 
kavel. De positie van gebouwen ten opzichte van elkaar is moeilijk te 
bepalen zonder de inzet van kavels. Een stedenbouwkundige 
ontwerpt vanuit kavels en niet zoals in VisTa vanuit gebouwen. 

 
 Het roteren gaat niet helemaal handig (geen intuïtieve manier van 

selecteren en roteren). 
 

 De vormen zijn altijd blokvormig.  

Figuur 7.9 
De mate van 
ondersteuning van de 
ontwerpopdracht door 
de ontwerpmedia 
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Op de vraag waarin is VisTa beter dan AutoCAD en pen/papier kwamen de 
volgende antwoorden naar voren: 
 

 Eenvoudige veranderbaarheid: de gebouwen gedragen zich meer als 
objecten die je kunt oppakken en manipuleren (verplaatsen, 
verschalen). 

 
 Logica: eerst programma vastleggen en dan ontwerpen. 

 
 Feedback (de controle op bijvoorbeeld het aantal woningen en 

nummering en type van objecten). 
 

 Combinatie van gebruiksgemak en resultaat (feedback, plattegrond in 
3D én 'opbrengst' in zowel vierkante meters als aantallen). 

 
 
De volgende zaken werden in VisTa gemist: 
 

 Het onderscheid tussen kavel en bebouwing. 
 Het zou mogelijk moeten zijn om combinaties, oftewel groepen, van 

kavels en bebouwing te maken en wel het liefst direct bij het invoeren 
van het programma van eisen wanneer een nieuw model wordt 
aangemaakt. 

 
 Meer kopieeropties. 

 De gebruiker dient de beschikking te krijgen over meer functionaliteit 
op het gebied van kopiëren of het maken van arrays, zodat hij snel 
delen van een ontwerp kan hergebruiken. 

 
 Meer vrijheid in ontwerpen, oftewel meer typen objecten (bijvoorbeeld 

dakvormen) en meer textures. 
 Het basisobject is nu gebaseerd op een geometrisch blok. De 

vormvrijheid bij het opbouwen van een massamodel zou echter 
vergroot worden, wanneer de gebruiker bij het creëren van de 
basisobjecten de keuze zou hebben uit meer geometrische vormen, 
bijvoorbeeld een cilinder of een prisma. 
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Tenslotte werden de deelnemers specifiek gevraagd hoe ze de feedback in 
VisTa waardeerden. Iedere deelnemer vond de feedback van belang. Ze 
beoordelen de feedback interessant tot relevant (zie figuur 7.10). 
 

 
 

Figuur 7.10 
De waardering van de 
feedback in VisTa. 

Waardering feedback in VisTa
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Hoofdstuk 8  Conclusies en aanbevelingen 
 
 
8.1  Inleiding 
 
In dit afstuderen staat het ontwikkelen van een applicatie centraal voor het 
bieden van ondersteuning aan de ontwerper die actief is in het vroege 
stedenbouwkundige ontwerpproces. In het vroege ontwerpproces zijn twee 
disciplines van hoofdbelang, namelijk planologie en stedenbouw. In het 
ruimtelijk ontwikkelingsproces wordt op een gegeven moment de overgang 
gemaakt van planologische uitgangspunten, zoals het programma van 
eisen, naar ruimtelijke ontwerpoplossingen.  
In de praktijk wordt de overgang van planologie naar stedenbouw dikwijls 
als een kloof ervaren. Tussen de disciplines vindt te weinig communicatie 
over het ontwerpproces plaats. Een applicatie waarmee het mogelijk is op 
een interactieve en visuele wijze een ontwerp op te bouwen, kan de kloof 
tussen de beide disciplines kleiner maken. De belangrijkste informatiebron 
voor de applicatie is het programma van eisen. In het werken met de 
applicatie wordt het programma van eisen vertaald naar de eerste 
ontwerpvarianten. Deze applicatie is gedurende het afstuderen ontwikkeld 
en heet:  
 
VisTa [Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie] 
 
De interactie die in de applicatie wordt aangeboden bestaat uit twee 
onderdelen. Ten eerste is er de terugkoppeling op eigenschappen van het 
ontwerp die de gebruiker zelf kan bepalen, bijvoorbeeld het Bruto Vloer 
Oppervlak van het ontwerp. Ten tweede werkt de gebruiker in een VR 
omgeving, al dan niet in combinatie met de desk-CAVE. Deze omgeving 
maakt het mogelijk om het ontwerp van verschillende gezichtspunten te 
bekijken. In beide zaken speelt tevens het visuele aspect een grote rol. 
Het toetsen van het ontwikkelde prototype is gebeurd middels een 
experiment. Om conclusies te kunnen trekken over de vraag of VisTa het 
vroege ontwerpproces daadwerkelijk kan ondersteunen, is het prototype in 
het experiment vergeleken met twee andere populaire ontwerpmedia, 
namelijk pen/papier en CAD software (de deelnemer had de keuze uit 
AutoCAD of VIZ).  
 
 
8.2  Conclusies 
 
Hieronder worden de conclusies die uit het experiment vloeien, voor de drie 
belangrijkste onderdelen van de applicatie behandeld. 
 
Het ontwerpen 
De gebruiker waardeert de wijze waarop het prototype het ontwerpproces 
ondersteunt. Het sluit aan bij de huidige methode van werken in het 
ontwerpen met pen/papier. Het is een logische manier van ontwerpen eerst 
het programma van eisen invoeren en vervolgens ontwerpen. Hoewel met 
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pen/papier in dezelfde tijd meer varianten gemaakt kunnen worden dan met 
VisTa, zorgt de onnauwkeurigheid van het medium pen/papier ervoor dat er 
meer fouten, onder meer wat betreft afwijkingen van het programma van 
eisen, in sluipen dan bij VisTa. VisTa kan tevens goed de vergelijking aan 
met CAD software, zoals AutoCAD. Het maken van een variant met VisTa 
kost minder tijd dan met AutoCAD. Verder worden in beide media een 
vergelijkbaar aantal fouten gemaakt.  
 
De interactie 
De terugkoppeling die de gebruiker krijgt over het ontwerp stelt hem in 
staat de eigenschappen van het model te analyseren en evalueren. De 
terugkoppeling wordt als relevant beschouwd. De terugkoppeling zorgt 
ervoor, dat de ontwerper/planoloog het ontwerp op eenvoudige, directe 
wijze kan controleren aan de doelstellingen, bijvoorbeeld wat betreft de 
kwantitatieve aspecten van het programma van eisen. Dit kan aanleiding 
zijn om het ontwerp aan te passen, of om het programma van eisen (naar 
wens) bij te stellen.  
Het gebruiksgemak van het medium pen/papier wordt niet door het 
prototype geëvenaard. Tevens zijn er wat betreft functies als roteren nog 
verbeteringen mogelijk. 
 
De interface 
De desk-CAVE is zowel functioneel als inspirerend. Doordat de gebruiker 
niet ervaart achter een computer te zitten, wordt hij gestimuleerd om vrijelijk 
te werken en te experimenteren met varianten. Bovendien heeft de 
ontwerper/planoloog door de verschillende views een goed overzicht op het 
ontwerp. De gebruiker ervaart de desk-CAVE als overzichtelijk en duidelijk.  
Ondanks de sterke kanten van de gekozen muispen, namelijk dat het 
prettig in de hand ligt en dat het veel overeenkomsten heeft met een dik 
(vul)potlood dat vaak bij het schetsen wordt gebruikt, overheersen de 
negatieve aspecten. De muispen is te onnauwkeurig voor de applicatie. Het 
selecteren van kleine objecten gaat heel moeilijk. Tevens vergt het 
gebruiken van de muispen teveel kracht; de gebruiker moet hard op 
muispen drukken om deze behoorlijk te laten functioneren.  
 
Over het geheel genomen biedt VisTa de gewenste ondersteuning aan de 
planoloog/ontwerper en combineert het de sterke kanten van CAD software 
met de sterke kanten van de traditionele methoden. Kortom, VisTa voldoet 
aan de voor het afstuderen geformuleerde doelstelling. 
 
 
 
8.3  Aanbevelingen 
 
De conclusies die in de vorige paragraaf zijn behandeld, rechtvaardigen 
een verdere ontwikkeling van VisTa. Vanuit de praktijkomgeving, 
bijvoorbeeld de gemeente Tilburg, blijft er behoefte bestaan aan software 
die de verschillende disciplines in het vroege ontwerpproces bij elkaar kan 
brengen. De beslissingen die in het vroege ontwerpproces worden 
genomen oefenen een grote invloed uit op het verdere traject van het 
ontwerpproces én ruimtelijke oplossingen. Het gehele ontwerpproces heeft 
baat bij een applicatie die ervoor zorgt dat de ontwerper/planoloog de 
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ontwerpbeslissingen op gegronde redenen neemt, daarbij ondersteund 
door de terugkoppeling over de eigenschappen van het model en de VR 
omgeving. Beide elementen stimuleren de ontwerper/planoloog om continu 
na te denken over het ontwerp in relatie tot de doelstellingen en 
programmapunten. Door het programma van eisen als belangrijkste 
informatiebron te nemen, kunnen de ontwerpen die met de applicatie 
gemaakt worden, direct getoetst worden aan de eisen uit het programma. 
Bovendien zorgt de applicatie ervoor, dat de resultaten van het 
ontwerpproces op eenvoudige wijze met de verschillende deelnemers aan 
het proces en andere geïnteresseerden of belanghebbenden 
gecommuniceerd kunnen worden. Het prototype van VisTa heeft 
aangetoond, dat het deze rol kan vervullen. 
VisTa heeft wat betreft zijn vooruitstrevendheid veel overeenkomsten met 
Architectural Studio van Autodesk (zie paragraaf 2.4.2). Het is interessant 
om te zien, dat op een basaal niveau Autodesk met een vergelijkbare 
oplossing is gekomen voor problemen die worden ervaren in de 
bouwpraktijk en voor waargenomen zwakke punten van onder andere door 
hen zelf uitgebrachte software, zoals AutoCAD. 
Hoewel slechts delen van de complete applicatie VisTa in het kader van het 
afstuderen is uitgewerkt tot een prototype en het prototype dus beperkt is in 
zijn functionaliteit, wil de gemeente Tilburg het toch gaan toepassen in hun 
werkzaamheden. VisTa is echter nog niet klaar om in grote schaal in de 
praktijk ingezet te worden. Wil VisTa daadwerkelijk toepasbaar zijn voor 
een stedenbouwkundige en/of planoloog dan dienen er nog een aantal 
stappen in het ontwikkelproces gemaakt te worden. Het prototype dient 
verder uitgewerkt te worden tot een volwassen, complete applicatie. Met 
het afronden van de afstudeeropdracht bestaat er echter een kans, dat het 
concept VisTa niet door ontwikkeld gaat worden. VisTa zal in ieder geval 
niet verder uitgewerkt gaan worden door de capaciteitgroep 
Ontwerpsystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven. De 
praktijkomgeving dient het initiatief nemen om de volgende stap in het 
ontwikkelproces van VisTa te zetten. Een softwarebedrijf, zoals Kubus 
Informatiesystemen te Eindhoven, zou deze rol op zich kunnen nemen.  
Bij het door ontwikkelen van VisTa dienen zowel de zwakke punten van de 
applicatie als de zaken die door de deelnemers aan het experiment werden 
gemist aangepakt te worden. In ieder geval moet in VisTa een onderscheid 
worden gemaakt tussen kavels en bebouwing en moet het (nog) meer 
vrijheid in het ontwerpen bieden.  
De kracht van de applicatie ligt echter wel in zijn eenvoud. Er zijn genoeg 
applicaties op de markt die veel meer functionaliteit bieden dan VisTa. Het 
streven achter VisTa is echter niet om een vervanger van de bestaande 
CAD software te maken. Het gaat erom een applicatie te ontwikkelen die 
gebied helder en gemakkelijk te gebruiken is. Het uitbouwen van de 
functionaliteit van VisTa kan deze eenvoud in gevaar brengen. Hiermee 
moet bij het verder ontwikkelen van VisTa terdege rekening worden 
gehouden. 
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