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Bijlage A  Kwaliteitsprofiel de Overhoeken 
 
 
OVERHOEKEN 

 
Impressie (woon)omgeving Woonprofielen Klantgroepen  

 
Gebiedsgegevens:  

- Plangebied:  151 ha (bruto) 
- Grondgebruik: overwegend agrarisch (landbouw, bomen- / fruitteelt) 

met enkele verspreid liggende woningen en/of agrarische bedrijven 
- Woningtypologie: grondgebonden woningen 

 
 

 
1.  Enschotse Baan 

 
2.  Hoolstraat 3.  Berkengaarde 

 
 
 

1 

2

3 
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OVERHOEKEN 
 

Impressie (woon)omgeving Woonprofielen Klantgroepen 
 

Woonmilieutypering: 
Bij de ontwikkeling van het gebied Overhoeken gaat het om een samenhangende 
geheel van vijf deelplan-gebieden, gelegen in een halve krans om de noord(west) 
zijde van het dorp Berkel-Enschot; resp.: Enschotse Baan, Koningsoord, 
Spoorzone, De Akker en Heikant. De (globale) planopzet gaat vooralsnog uit van 
ongeveer 1.500 woningen in totaal. 
Deze (uitleg-)locatie leent zich qua woonmilieutypering uitstekend voor het 
invulling geven aan de vraag naar dorps-wonen op de Tilburgse woningmarkt, tot 
uitdrukking komend in aangepaste verkavelings- en ontsluitingswijzen, relatief 
lage woningdichtheid (en dynamiek) en specifieke woningtypen. Daarbij dient 
voor een deel ook ingespeeld te worden op de “lokale” vraag vanuit Berkel-
Enschot. Deze kent o.m. een duidelijke demografisch aspect (i.c. vergrijzing); 
nieuwbouw, met name welke gericht is op lokale ouderen, kan ter plaatse leiden 
tot doorstroming (en… tot eventuele transformatie).  
Gezien afmetingen en situationele omstandigheden van de deel-locaties verdient 
elk ervan een afzonderlijke en specifieke ontwikkeling, in een overwegend als 
‘traditioneel’ te kenschetsen stedenbouwkundige en architectonische toonzetting. 
Hierbij past een per deel-locaties eigensoortige (programma-)karakteristiek, o.a. 
geïnspireerd op thema’s als wonen & zorg  en  woon/werk-combinaties, 
overwegend in grondgebonden woningtypen. Voorts veel ruimte voor particulier 
initiatief. JtB 

 

               
Koningsoord 
• Dorps-centrum; hof / erf 
• Puur wonen (+ zorg); gemengd 

gebruik (wonen + dienstverl. / 
cultuur / kunst) 

• Mix mgw (!) – egw 

Enschotse Baan 
• Dorps-rand; buurt 
• Gemengd gebruik 

(bedrijfsdoeleinden + wonen); puur 
wonen 

• Overwegend egw 
• Accent op part. opdrachtg. 

        
De Akker / Heikant 
• Dorps-rand; buurt 
• Puur wonen ( optie: zorgsteunpt.) 
• Overwegend egw 
• Accent op part. opdrachtg. 

Spoorzone 
• Dorps-centrum; plein 
• Gemengd gebruik (wonen + 

zakelijke- & maatsch. dienstverl.); 
puur wonen 

• Mix mgw – egw 
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OVERHOEKEN 
 

Impressie (woon)omgeving Woonprofielen Klantgroepen 
 

Omschrijving Inkomen Stichtingskosten 
(Huur en/of Koop) 

Verdeling Klasse 

-   modale 
senior 

< €30/-35.000 < €135.000 (H & K) 20% ‘basis’ 

-   traditionalist 
 

€30-40.000 < €200.000 (K & H) 
 

30% ‘comfort’ 

-   welgesteld 
gezin 
-   welgestelde 
senior 
 

€60.000 – 
        ≥ €75.000 
 

€200.000 –  
        ≥ €320.000 (K) 
 

50% ‘royaal’(30%) 
en 
‘excellent’(20
%) 
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Bijlage B  Resultaten van de brainstormsessie  
 
 
Inleiding 
Dit verslag behandelt de resultaten van de brainstormsessie van 8 oktober 
2001. Aan deze brainstorm sessie deden mee: Henri Achten, Nicole 
Segers en Vincent Tabak. De resultaten van de tijdens de brainstormsessie 
gestelde vragen worden hierna één voor één behandeld.  
 
 
Vraag 1 
Welke (3D) basisobjecten spelen een belangrijke rol bij het maken van een 
conceptueel ontwerp m.b.t. tot zowel een stedenbouwkundige als een 
architectonische opgave? 
 
Context: Onderzoek basisobject 
De eerste stap bij het gebruik van het door mij te ontwikkelen hulpmiddel is 
het tekenen van een basisobject [blob] voor ieder ontwerpdeel, waarbij het 
basisobject voldoet aan het Programma van Eisen. Voordat ik kan 
beginnen met het ontwikkelen van het prototype, moet onderzocht worden 
waaraan een basisobject moet voldoen, oftewel: wat is een goed/nuttig 
basisobject? 
 
 
Resultaten 
Gedurende de brainstorm sessie is een verscheidenheid aan basisobjecten 
gevonden. Hieronder volgt een indeling van de gevonden objecten naar 
dimensies; deze indeling laat een trend zien van toenemende complexiteit. 
 
 
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 
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 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   

 
 
 
 
 
 
 
Vraag 2 
Het tekenen van het hierboven genoemde basisobject vereist een aantal 
verschillende (opeenvolgende) handelingen, wat voor handelingen kunnen 
we onderscheiden? 
 
Context: UML beschrijving 
Aan de hand van de use-cases, een onderdeel van de modelleertaal UML 
[Unified Modeling Language], ga ik beschrijvingen opstellen voor de 
belangrijkste handelingen die gebruikers met het hulpmiddel moeten 
kunnen gaan verrichten. De eerste use-case die ik ga opstellen, gaat over 
de handeling “teken een basisobject”. 
 
Resultaten 
Er kunnen verschillende manieren onderscheden worden voor het tekenen 
van een basisobject. Bij al deze manieren van het tekenen van een 
basisobject kunnen deze objecten gekoppeld worden met het PVE. Ken 
aan het basisobject een bepaalde bouwdeel toe en koppel bepaalde 
eigenschappen van deze bouwdelen aan eisen uit het PVE, bijvoorbeeld: 
geef aan dat een bepaald vlak een vloer is en koppel het oppervlak van 
deze vloer aan eisen uit het PVE. Nu volgen twee methoden van het 
tekenen van een basisobject, namelijk de klassieke en de sketch methode. 
 
A  Klassieke methode: 
 

1 Bedenken wat je gaat tekenen 
2 Kiezen van type basisobject [keuze uit bibliotheek] 

Tabel B.1 
Een overzicht van type 
objecten geordend naar 
dimensies. 
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3 Eventueel: basisobject verdelen in subparts [punten, faces, 3D-
parts] 

4 Eventueel: kiezen behaviour basisobject 
5 Instellen van applicatie in relatie tot locatie object [schaal, view] 
6 Invoeren van afmetingen van het basisobject [invoer d.m.v. stem, 

gebaren, toetsenbord, (3D)muis 
7 Het object een texture/kleur geven 

 
 
B  Sketch methode 
 

1 Bedenken wat je gaat tekenen 
2 Instellen van applicatie in relatie tot locatie object [schaal, view] 
3 Tekenen van [opper]vlak  
4 Het vlak d.m.v. het tekenen van een lijn uittrekken [geeft de 

richting/afstand van het stretchen aan] 
5 Het object een texture/kleur geven 

 
 
Verder zijn er gedurende de brainstormsessie verschillende transformatie/ 
deformatie ideeën naar voren gekomen, namelijk: 
 
Traditionele mogelijkheden: 
 

 Verschalen 
 Roteren 
 Verplaatsen 
 Verbuigen 
 Torderen 

 
 
Blob [klei] mogelijkheden: 
 

 Trekken 
 Duwen 
 Knijpen 
  Krachtenvervorming: plaats krachtbronnen op het basisobject met 

parameters als: pull/push, sterkte, afstand,  type 
 
 
Vraag 3 
Wat is voor een ontwerper relevant om als feedback uit een conceptueel 
ontwerp te krijgen (voor onder meer het kunnen uitvoeren van een analyse 
van dit ontwerp)? 
 
Context: Onderzoek feedback 
Tijdens het ontwerpproces krijgt de ontwerper feedback over bepaalde voor 
hem relevante parameters/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.  
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Resultaten 
Een van de belangrijkste zaken tijdens het analyseren van het model is om 
snel alle onmogelijkheden boven water te krijgen, want deze 
onmogelijkheden hebben een grote invloed op het model. Één mogelijkheid 
is dat het hulpmiddel zelf oplossingen aandraagt, bijvoorbeeld door het 
huidige model te vergelijken met andere, gelijksoortige modellen. 
Het model kan op een variëteit aan parameters worden 
geanalyseerd/gecontroleerd. Hieronder volgt een lijst met mogelijkheden, 
die in de toekomst zeker nog verder is uit te breiden. Al deze parameters 
kunnen we vergelijken met de eisen volgend uit het PVE. 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-, en 
winkelvoorzieningen. 
 
Algemeen: 
 

 Afmetingen [lengte, hoogte, breedte] 
 Oppervlak [horizontaal, verticaal] 
 Volume 

 

 
 
 
 
 
 
Vraag 4 
Op welke manieren kan ik mijn ontwikkelde prototype evalueren? 
 
Context: Evaluatie 
Voordat ik het prototype ga ontwikkelen, stel ik een Programma van Eisen 
voor het prototype op. In dit PVE komen alle kwaliteitseisen te staan 
waaraan het prototype zou moeten voldoen. Na het ontwikkelen van het 
prototype, moet ik gaan onderzoeken of het inderdaad voldoet aan deze 
eisen. 
 

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 B.2 
Een overzicht van 
feedback parameters 
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Resultaten 
Bij het opstellen van het programma van eisen voor het hulpmiddel moet 
rekening worden gehouden met de manier van evalueren. Het hulpmiddel 
moet op een objectieve manier te toetsen zijn aan het PVE. Met de diverse 
evaluatiemogelijkheden toets je verschillende delen van het PVE toetsen 
aan het ontwikkelde hulpmiddel. 
 
Bij het PVE voor het hulpmiddel kun je denken aan eisen als: 
 

 Men moet vrijheid in vormgeven hebben. 
 Met het hulpmiddel moet je op een natuurlijke wijze kunnen werken. 
 Om tot een vorm te komen moet er zo min mogelijk handelingen 

verricht worden. 
 
Evaluatie mogelijkheden 
 

 Vergelijking van [CAD]applicaties: 
Geef dezelfde ontwerpopdracht aan twee of meer groepen met 
testpersonen. Één groep gebruikt mijn hulpmiddel, de andere 
groepen gebruiken andere [standaard] pakketten. De groepen 
bestaan uit testpersonen met verschillende ervaring en van 
verschillende leeftijd. Gedurende de opdracht meet je 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. Achteraf kan je kwaliteit van de resultaten van 
de testpersonen vergelijken. Zijn er vergeleken met de andere 
applicaties meer ideeën gegeneerd en/of zijn ze beter/innovatiever. 

 
 Testen hulpmiddel met controle groep: 

Geef twee groepen van testpersonen dezelfde ontwerpdracht. Terwijl 
één groep aan de slag gaat met de door mij ontwikkelde hulpmiddel, 
gebruikt de andere groep geen computer maar het vertrouwde 
potlood en schetspapier. 

 
 Marktverkenning: 

Onderzoek of er technieken/hulpmiddelen te vinden zijn waarmee 
hetzelfde kan als met mijn hulpmiddel en tracht te achterhalen wat de 
verschillen zijn, bijvoorbeeld met vragen in de trant van: 
 

 Wat kan ik sneller met mijn hulpmiddel? 
 Wat is het verschil in prijs, in termen van leertijd, kostprijs en 

gebruikstijd? 
 Wat kan ik er extra mee dat ik met andere pakketten niet kan? 

 
 

 Gebruik en reageer: 
Laat verschillende mensen het hulpmiddel gebruiken en vraag ze 
direct en openhartig te reageren wanneer ze achter de computer 
zitten.  Schrijf deze reacties op en/of neem ze op [video]band op. 
Achteraf kun je hun kritiek verwerken en vergelijken. 
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 Enquête: 
Vraag diverse mensen het hulpmiddel te gebruiken in hun werk-, 
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 leuk? 

 
 



Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie 
 
 

 
 
Verslagen van de gevoerde gesprekken 
 

17

 
 

Bijlage C  Verslagen van de gevoerde gesprekken  
 
 
C.1 Het gesprek met: dhr. H. te  Brummelstroete 
 
Wie:  Planoloog op de afdeling Structuurplanning 
Waar:  Gemeente Tilburg 
Wanneer:  30 oktober 2001 
 
De aanleiding van het gesprek 
Naar aanleiding van het project Piushaven was de gemeentelijke afdeling 
Structuurplanning te Tilburg op zoek naar een computertool voor het 
visualiseren van een stedenbouwkundig plan in de vroege stadia van het 
ontwerpproces. Een aantal maanden geleden is er in dit verband een 
gesprek geweest tussen dhr. H. te Brummelstroete van de gemeente 
Tilburg en prof. dr. ir. B. de Vries van de capaciteitsgroep 
Ontwerpsystemen. Aangezien mijn afstudeeronderwerp een oplossing kan 
vormen voor de door de afdeling gewenste computerondersteuning, heb ik 
eind oktober een gesprek gehad met dhr H. te Brummelstroete. In dit 
verslag wordt de resultaten van dit gesprek besproken. 
 
Het gesprek 
 
De piushaven 
Bij de afdeling Structuurplanning is men bezig met de vernieuwing van het 
Piushavengebied. Dit is een oude haven/industriegebied, waarvoor de 
gemeente de wens heeft er 3000 woningen te realiseren. Naast de functie 
wonen moeten ook de functies werken en recreëren een belangrijke plaats 
krijgen. Het project is gericht op het creëren van een aantrekkelijke, 
hoogwaardige woonomgeving met voldoende bedrijvigheid. Het gebied is 
bestemd als één van de 25 landelijke Stad & Milieu 
experimenteergebieden. Er wordt gestreefd naar een goede samenhang 
tussen wonen en werken op de verschillende schaalniveaus, bijvoorbeeld 
door de functie werken op te nemen in een woonblok of door een 
wooneenheid te combineren met een werkeenheid. Voor meer informatie 
over het project zie de samenvatting van het project in de bijlage en de 
onderstaande foto’s.  
 

Figuur C.1 
Impressies van de 
Piushaven. 
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Het visualiseren 
In het kader van het structuurvisie-ontwerp voor het Piushavengebied was 
de afdeling op zoek naar een middel om het programmatische karakter van 
het ontwerp op een goede manier te communiceren met de buitenwacht. 
Men hecht een groot belang aan het op een daadkrachtige wijze 
communiceren van hun plannen met de burgers. Dit om te voorkomen, dat 
de betrokken burgers zich een verkeerd beeld gaan vormen van de 
plannen voor het gebied en zich zo ten onrechte zorgen kunnen gaan 
maken. Men wilde, dat het voor iedereen duidelijk zou zijn hoe het gebied 
er uit zou komen te zien. Hiervoor dacht men niet te kunnen volstaan met 
een plattegrond van het gebied, daar dit niet het gewenste realistische 
beeld van het gebied zou scheppen. Er werd gezocht naar een manier om 
het ontwerp op een eenvoudige wijze te kunnen visualiseren. Van een 
afstudeerster kreeg men de tip om eens te informeren op de TU/e. 
Zodoende kwam dhr. te Brummelstroete terecht bij dhr. B. de Vries en deze 
heeft hem het onderzoek laten zien waarmee men bezig is (geweest) 
binnen de capaciteitsgroep Ontwerpsystemen, o.a. DDDoolz is getoond. 
Bovendien is er een bezoek gebracht aan Calibre. Daar de afdeling een 
middel zocht waarmee men op een eenvoudige, snelle wijze kan komen 
van de programmatische elementen van de structuurvisie naar een basaal 
stedenbouwkundig plan, bleek het maken van een compleet, ingewikkeld 
3D model door een visualisatiebureau voor deze fase van het 
ontwerpproces niet relevant. Voor dit project heeft men de oplossing 
gevonden in het maken van een simpel 3D model door een deskundig, 
extern persoon.  
 
De basisentiteit en de functies 
Het ontwerp voor het Piushavengebied is volledig gebaseerd op een 
basisentiteit van ongeveer 80 m2. Naar gelang de functie van de te 
ontwerpen eenheid is gekozen voor een bepaalde 
vermenigvuldigingsfactor, bijvoorbeeld voor een appartement kwam men 
uit op een factor van  11/2. De entiteit kan gezien worden als het basis 
Lego-blokje, er bestaan grotere blokjes, maar ook kleinere blokjes. Door de 
verschillende entiteiten te stapelen en door het aangeven van een functie 
per bouwlaag, was het niet alleen mogelijk in het model de verschillende 
bouwblokken een functie te geven, maar kon ook een onderverdeling per 
bouwlaag gemaakt worden (bijvoorbeeld de eerste twee lagen betreffen de 
functie werken en de lagen daarboven werken). Binnen het ontwerp voor 
het gebied heeft men verschillende functies onderscheden, o.a. wonen, 
werken en parkeren. In de visualisaties zijn deze functies terug te vinden in 
een kleurcodering (rood staat bijvoorbeeld voor wonen).  
Het eindresultaat voldeed voor een groot deel aan de verwachtingen. Een 
minpunt aan de visualisaties betrof de wijze waarop het gebied in beeld 
was gebracht, namelijk uit vogelperspectief en niet uit 
ooghoogteperspectief. Hierdoor blijft het voor een leek moeilijk om zich 
goed in te kunnen leven in het ontwerp. 
 
De concrete resultaten 
Uit het gesprek zijn de volgende zaken naar voren gekomen: 
 
Basisobject 
Als basisentiteit is vooral de ruimtelijke, rechthoekige blok van belang. Bij 
het instantiëren van het object moeten de maten van het object 
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aangegeven kunnen worden. Verder moet het mogelijk zijn om het 
basisobject te kunnen kopiëren en ze te kunnen koppelen tot een grote 
volume, bijvoorbeeld het stapelen van meerdere appartementen in een 
appartementencomplex. 
In de eerste visualisaties van het ontwerp bestaat er geen behoefte aan het 
weergeven van de verschillende dakvormen. Pas later in het proces wil 
men de mogelijk hebben om tevens de dakvormen te kunnen visualiseren 
om hiermee de relatie aan te kunnen geven met de bestaande omgeving. 
 
Gewenste transformaties 
 

 Roteren 
 

 Verplaatsen 
 

 Verschalen 
 

 Slicen 
 
 
Feedback: 
Bij de feedback moet aangegeven kunnen worden wat de tolerantiegrenzen 
zijn bij het geven van feedback. Niet iedere actie hoeft namelijk te leiden tot 
[een verandering van de] feedback. 
 
Verder zijn de volgende feedback parameters van belang: 
 

 Het aantal eenheden [wonen/werken/parkeren]. 
 

 Het Bruto Vloer Oppervlak [BVO in m2]. 
 

 Het aantal parkeerplaatsen per wooneenheid 
 
 
De vervolgacties 
Tegen het einde van het gesprek heb ik het idee geopperd of het mogelijk 
is, dat er voor mij een afstudeerplaats geregeld kan worden binnen de 
afdeling. Dit idee was bij dhr. te Brummelstroete bij het lezen van en 
nadenken over mijn afstudeerplan al ontstaan. Het voorstel is om een 1 of 
2 dagen in de week mee te draaien in het project. Tevens zou ik alle 
projectvergaderingen bij kunnen wonen. Dhr. te Brummelstroete zou dit 
idee in de volgende projectvergadering [op donderdag 1 november] 
voorleggen. In welke vorm ik in het project zou kunnen participeren zou dan 
worden besproken.  
In ieder geval kan ik, wanneer ik de wens daartoe heb, nog een keer een 
gesprek aan gaan met dhr. te Brummelstroete. 
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Toelichting 
 
De onderstaande tekst betreft een samenvatting van het project Piushaven 
gevonden in:  http://www.interreg.ch/Download/Projectideas_NWE.pdf 
 
Summary Description of Project:  
The Piushaven area forms the link between the city centre of Tilburg and 
the parks and greenbelt areas on the east and south sides of the city. The 
Piushaven is a fragmented area in which residential blocks alternate with 
business premises. The Piushaven’s function as an actual harbour is 
extremely limited 
and is gradually diminishing even more. The lay-out of the housing in the 
area is small-scale; there are a number of large business premises that 
clash with their surroundings. The area is cut off by substantial barriers 
formed by the Ringbaan Oost and the Ringbaan Zuid (major ring roads) 
and the Wilhelmina Canal. The small-scale infrastructure is under heavy 
pressure. Green areas, water, and open spaces are plentiful. However, 
many green areas have no clear function and the spaces around the 
business premises are often in poor condition. There are also segments of 
open space without any clear function, which tends to lower the quality of 
life in the area. The municipality’s view is that the Piushaven and its 
immediate surroundings should be turned into an area with a distinctive 
character with an attractive mixture of elements for living, working, and 
(water) recreation. The aim of the redevelopment of the Piushaven area is 
to create a usable harbour in direct proximity to the heart of the city. It is 
expected that this will also lead to a process of rejuvenation in the 
neighbourhoods around the Piushaven. There are many aspects to the 
project: in addition to redevelopment of the real estate and restructuring of 
the industrial areas, a combination of retail trade, catering, and recreation 
must be developed. The restructuring process will include plans to relocate 
several businesses. Reasons for such relocations include the safety of 
current and future residents. New forms of co-operation will also be created 
between the municipality, the owners, investors and project developers. 
The realization of the municipality’s plans for this area will result in a highly 
attractive environment in terms of living, working, and recreation. The 
Piushaven area has great potential due to its proximity to the city centre 
and the outlying suburb of Moerenburg, as well as to the presence of water 
and the harbour The Piushaven area was selected by the Ministry of 
Housing, Regional Development and the Environment as one of 25 nation-
wide City & Environment projects. These projects include a study into the 
best way to deal with the tension between the desired urban development 
and maintaining or improving the quality of the environment and the 
liveability within the area. From this point of view the Piushaven area is 
regarded at both local and national level as a model project from which a 
great deal can be learned. 
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C.2 Het gesprek met: ir. B. v.d. Moosdijk 
 
Wie:  Groepsarchitect binnen het architectenbureau Jorissen 

Simonetti Architecten 
Waar:  Vestiging Rijssen 
Wanneer:  8 november 2001 
 
De aanleiding van het gesprek 
Als aanloop naar mijn afstuderen heb ik voor mezelf onderzocht welke kant 
ik binnen bouwinformatica op wil, oftewel wat ik later wil worden. Binnen 
Bouwinformatica kunnen namelijk nog verschillende specialisatiegebieden 
worden onderscheden, zoals software ontwikkelaar, consultant op ICT 
gebied en ontwikkelaar van websites/visualisaties. Tevens moest ik een 
beslissen, of ik de architectentitel wilde behalen. In het kader van dit 
onderzoek heb ik een aantal gesprekken gehad met mensen die 
afgestudeerd zijn aan Ontwerpsystemen en die werkzaam zijn binnen de 
verschillende specialisatiegebieden van bouwinformatica. Één van deze 
gesprekken was met Bas van de Moosdijk, toen nog werkend bij 
Wiegerinck Architecten te Arnhem. Uit het gesprek kwamen een aantal 
interessante onderzoeksgebieden naar voren, zoals de wens naar 
computerondersteuning voor het vroege ontwerpproces, bijvoorbeeld voor 
het maken van massamodellen middels een computerapplicatie. Aangezien 
dit in feite mijn afstudeeropdracht is geworden, heb ik in Rijsen een tweede 
gesprek gehad met Bas. 
 
Het gesprek 
Daar ik al eerder een gesprek met Bas van de Moosdijk heb gehad, 
hebben we eerst kort besproken wat ik sinds het eerste gesprek in het 
kader van mijn afstuderen gedaan heb. Daarnaast hebben we het gehad 
over de wisseling van architectenbureau door Bas. Vervolgens hebben we 
het afstudeerplan doorgenomen. Hij vond, dat ik niet moet streven naar het 
ontwikkelen van een tool voor het maken van een conceptueel ontwerp, 
omdat dit veel te moeilijk zal blijken te zijn. Het maken van een ontwerp 
gebeurd namelijk niet alleen op basis van de programmatische elementen 
uit het PVE, maar ook op basis van de ontwerpgedachte, het concept. In de 
meeste gevallen is in het allereerste begin van het ontwerpproces deze 
gedachte nog niet bekend. De ontwerper heeft dan nog weinig idee van wat 
deze gedachte is of zal worden. Gedurende het ontwerpproces zal hij of zij 
dit concept gaan ontwikkelen.  
Waar een architect vooral behoefte aan heeft, is een applicatie, waarmee 
snel en eenvoudig massamodellen gemaakt kunnen worden om op deze 
manier een idee te krijgen van het te ontwerpen gebouw. Dit is vooral 
interessant/relevant bij maken van ontwerpen voor grootschalige 
gebouwen, zoals ziekenhuizen. Deze gebouwen zijn namelijk zeer complex 
van opbouw, waardoor een ontwerper baat kan hebben van een tool die 
hem of haar ondersteunt bij het genereren van de eerste ontwerp ideeën. 
Een ander belangrijk punt bij het ontwerpen van grootschalige gebouwen, 
is dat de ontwerpen meestal gebaseerd worden op een vaste 
stramienmaat. In het geval van een ziekenhuis kan het voor het 
ontwerpproces zeer waardevol/zinvol zijn om in de tool met een vaste 
basisstructuur van 21,6 m bij 21,6 m bij 3,80 m te kunnen werken.  
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Het te ontwikkelen prototype is kortom niet alleen interessant voor 
stedenbouwers, maar eigenlijk voor iedereen die werkt op de grotere 
schaalniveaus. 
 

 
De concrete resultaten 
 
Basisobject 
De ruimtelijke, rechthoekige blok wordt door Bas gezien als de meest 
relevante basisobject voor het vroege ontwerpproces. Bij het creëren van 
het object moeten de maten van het object opgegeven kunnen worden. 
Verder moet het mogelijk zijn om meerdere, verschillende basisobjecten 
tegelijkertijd in één ontwerp te kunnen gebruiken. 
 
Gewenste transformaties: 
 

 Roteren 
 

 Selectief verschalen. 
Niet als in Autocad/3dsmax een object verschalen middels een 
verschralingfactor die voor alle drie de assen gelijk is, maar het 
kunnen verschalen van het object volgens één as, bijvoorbeeld de x-
as. In wezen moet het dus mogelijk zijn om één vlak van het object uit 
te kunnen rekken. 

 
 Kopiëren  

Niet een echte transformatie, maar wel een belangrijke bewerking. 
 
 
Feedback: 
Een van de meest voor de handen liggende en belangrijkste vormen 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 het ooghoogteperspectief en het 
vogelperspectief. Door de eerste view kan de ontwerper zich een meer 
realistisch beeld vormen van het ontwerp en de tweede dient om het 

Figuur C.2 
Impressies van 
massamodellen 
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overzicht over het ontwerp te kunnen behouden.  Tussen deze views moet 
snel gewisseld kunnen worden. 
Verder is voor het begrijpen van het ontwerp van belang, dat de 
verschillende basisobjecten afzonderlijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door de 
randen van het object te laten oplichten. Tevens is het wenselijk, dat de 
ontwerper de mogelijkheid krijgt om de wanden van een object transparant 
te kunnen maken, omdat je hierdoor een transparant model krijgt, dat 
duidelijk laat zien uit hoeveel verdiepingen het bestaat. 
 
Verder zijn de volgende feedback parameters van belang: 
 

 Het Bruto Vloer Oppervlak [BVO in m2] voor het totale model en per 
verdieping. 

 
 Het aantal basisobjecten. 

 
 
De vervolgacties 
Bas is gezien zijn ontwerpwerk geïnteresseerd in mijn onderzoek en naar 
het te ontwikkelen prototype. Ik zal hem dan ook op de hoogte houden van 
de stand van zaken betreffende mijn afstuderen. Tevens kan ik, wanneer 
daar behoefte aan bestaat, nog een keer een gesprek aangaan met Bas. 
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 C.3 Het gesprek met: dhr. H. te  Brummelstroete 
 
Wie:  Planoloog op de afdeling Structuurplanning 
Waar:  Gemeente Tilburg 
Wanneer:  28 november 2001 
 
De aanleiding van het gesprek 
In het eerste gesprek met dhr. H. te Brummelstroete op 28 oktober 2001 is 
er gesproken over of het mogelijk was, dat er voor mij een praktijkplaats 
binnen de afdeling Structuurplanning geregeld kan worden. Dit idee is door 
hem voorgelegd in de laatste projectvergadering over het 
Piushavengebied. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze 
vergadering en van intern overleg op de afdeling heb ik een tweede 
gesprek gehad met dhr. te  Brummelstroete. 
 
Het gesprek 
Binnen de afdeling is men bereid voor mij een afstudeerplaats te regelen 
voor 1 à 2 dagen in de week op een wisselende werkplek. Verder kan ik 
deelnemen aan de driewekelijkse projectvergadering over het 
Piushavengebied. Uit het oogpunt van de beschikbare werkplekken zou het 
slimste zijn om in de tweede helft van de week op de afdeling te gaan 
werken, daar er dan minder mensen aanwezig zijn op de afdeling en er dus 
altijd wel een werkplek voor mij beschikbaar is. Aangezien ik vrijdag in het 
kader van mijn studentassistentschap instructies ga geven, viel deze dag 
af. Bovendien was ik al zeer tevreden met één dag in de week en ik wil een 
niet al te grote last leggen op de afdeling. Vanwege het feit dat de 
projectvergadering plaatsvinden op donderdagen, leek het ons slim om de 
donderdag te kiezen als dag waarop ik kan werken op de afdeling. De eerst 
volgende projectvergaring is gepland op donderdag 13 december 2001. 
Deze vergadering is de perfecte gelegenheid om mij binnen het 
projectteam te introduceren. Op deze vergadering kan ik een korte 
presentatie geven over, wat ik voor mijn afstuderen aan het doen ben en 
wat het voor de afdeling kan betekenen.  
Op mijn werkdag in de week op de afdeling krijg ik de gelegenheid te 
werken aan mijn afstuderen, bijvoorbeeld aan de afstudeerscriptie. Verder 
wordt de mogelijkheid geboden gesprekken aan te gaan met mensen 
binnen de afdeling Structuurplanning en de afdeling Stedenbouw. Zij zijn de 
mensen, die baat gaan hebben van de tool die ik ontwikkel. Zij kunnen 
uitleggen, hoe het ontwerpproces verloopt en hoe ze mijn tool zien. Ze 
kunnen mij nuttige tips en adviezen geven over wat de tool zou moeten 
ondersteunen. Tevens wordt mij de mogelijkheid gegeven de 
projectvergaderingen bij te wonen, waardoor ik een idee krijg over de 
voortgang van het project. Er wordt mij een zekere financiële vergoeding 
geboden. Dit moet nog verder besproken worden, maar is voor mij zeker 
niet het belangrijkste punt van deze praktijkplaats. 
In het gesprek hebben we verder de voorgang besproken, die ik in kader 
van mijn afstuderen sinds het eerste gesprek heb gemaakt. Aan de hand 
van het ingescande storyboard heb ik toegelicht hoe ik nu over mijn 
prototype denk. Ik heb vooral duidelijk gemaakt, wat de rol van de desk-
cave in mijn afstuderen is. Bij dhr. te Brummelstroete ontstond toen de 
vraag in hoeverre zij nut van de tool zouden hebben, wanneer zij niet de 
beschikking hebben over een desk-cave. Dit probleem behoeft nog enige 
aandacht, maar zal waarschijnlijk op te lossen zijn door de tool te gebruiken 
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op een computer waar meerdere schermen aanhangen. Deze schermen 
kunnen dan gebruikt worden voor meerdere views, zoals 
plattegrond/bovenaanzicht en isometrie. Hoewel op deze wijze niet de 
immersie haalbaar is die mogelijk is met de desk-cave, maakt het het 
echter wel mogelijk om de tool op een relatief eenvoudige en goedkope 
manier in te zetten in de praktijkomgeving, waarbij men toch kan profiteren 
van de voordelen die de tool te bieden heeft. 
Verder is uit dit gesprek naar voren gekomen, dat de tool ook in te zetten 
zal zijn in andere projecten die spelen binnen de gemeente Tilburg, zoals 
het project Overhoeken in de Vinex-uitleglocatie Noordoost, zie de 
onderstaande afbeelding en de bijlage. Met de tool kan achterhaald 
worden, of de ideeën over het gebied, zoals het aantal woningen, 
daadwerkelijk haalbaar zijn. Verder kan de tool gebruikt worden als 
communicatiemiddel naar de betrokken burgers en projectteamleden.  
Tenslotte heb ik een verslag genaamd Ontwikkelingsvisie Piushaven 
meegekregen. Deze ga ik doornemen en zal dienen om voor mezelf 
duidelijk te krijgen welke eisen aan een ontwerp voor een 
stedenbouwkundig gebied gesteld kunnen worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur C.3 
Vinex-uitleglocaties in 
stadsgewest Tilburg 
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De concrete resultaten 
Bij het ontwikkelen van de tool moet rekening worden met de wens om 
naast de objecten uit het PVE, ook andere, meer standaard objecten in de 
tool te kunnen betrekken, zoals wegen, dakvormen en groenvoorzieningen. 
Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om binnen een te ontwikkelen 
massamodel zoekgebieden voor wegen aan te geven en om in de wat 
latere stadia van het ontwerpproces aan de diverse objecten uit het PVE 
verschillende dakvormen mee te kunnen geven.  
Wat tevens als wenselijk wordt beschouwd is, dat het voor gebruiker 
mogelijk moet zijn om functies te kunnen geven aan de basisstructuren, 
ook wanneer deze gestapeld worden, en dat deze functies makkelijk te 
herkennen zijn. In het door mij te ontwikkelen prototype zullen de 
verschillende functies onder meer te herkennen zijn aan hun kleur, 
bijvoorbeeld de kleur geel staat voor de functie parkeren en rood staat voor 
wonen. 
 
De vervolgacties 
Ik zal op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken rondom de 
volgende projectvergadering, onder meer over wanneer deze plaats vind 
en wat mijn rol binnen de vergadering zal zijn. 
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Toelichting 
 
De onderstaande twee teksten betreffen een toelichting op het project 
Overhoeken en de Nieuwe Waranda. 
 
Principes en uitgangspunten 
Gevonden op http://193.176.143.3/stad/toekomst/noordoost/principes.htm. 
 
Nadenken over principes en uitgangspunten 
Tilburg moet bouwen voor de toekomst. Er zijn heel wat nieuwe huizen 
nodig om ook in de volgende eeuw alle huidige en nieuwe inwoners van de 
gemeente een plek te geven. Reeshof alleen is daarvoor lang niet 
toereikend. Die wijk raakt langzaam maar zeker vol en er is meer ruimte 
nodig. Die ruimte is er in het nu overwegend agrarisch gebied tussen 
Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout. De gemeente heeft daar een 
heel nieuw woongebied gepland, Tilburg Noordoost. 
Met een zogeheten Structuurvisie uit 1995 staat het totaalplaatje van de 
nieuwe wijk inmiddels op papier. Dit plan maakt duidelijk hoe Noordoost er 
in hoofdlijnen uit komt te zien. Daarbij is het totale gebied verdeeld in 
vieren: de Nieuwe Warande, Berkel-Enschot en omgeving, Udenhout en 
omgeving en Udenhout-oost. Snijlijnen voor die verdeling zijn de spoorlijn 
Tilburg-Den Bosch èn de nog niet bestaande 'Eeuwige Laan', een weg die 
de spoorlijn loodrecht zal kruisen. 
Op dit moment, bij de uitwerking van de eerste fase, gaat het met name om 
het gebied vlakbij Berkel-Enschot: de vijf zogeheten overhoeken, direct 
grenzend aan Berkel-Enschot, en de Nieuwe Warande, ten westen van de 
spoorlijn naar Den Bosch. De plannen voor dit stuk Noordoost moeten nu 
verder worden ingevuld. Daarbij draait het vooral om woningbouw. De 
bedoeling is dat er in de overhoeken en de Nieuwe Warande ongeveer 
4.000 huizen gaan komen, koop- èn huurwoningen. Daarnaast is er ruimte 
gereserveerd voor bedrijven, zo'n 38 hectare, en voor mogelijkheden tot 
'werken aan huis'. Voor voorzieningen zoals winkels zullen bewoners, 
gezien de geringe afstand, vooral gebruik gaan maken van de bestaande 
voorzieningen in Berkel-Enschot. Wel is een basisschool gepland. 
Overigens krijgt de wijk Noordoost op de wat langere termijn wel een eigen 
'stadsdeelcentrum'. Daar is tevens een NS-station gepland. 
 
 
Dossier kwaliteit Vinex-uitleg stadsgewest Tilburg 
Gevonden op http://62.58.162.10/Rapporten/tilburg.pdf. 
 
Over de differentiatie van de 1e fase van de locatie Noordoost, 
Overhoeken, is nog weinig bekend. Er zullen ongeveer 1.500 woningen 
worden ontwikkeld. De gemeenteTilburg geeft aan te streven naar een 
meer dorps karakter van de Overhoeken, een karakter dat ook meer 
aansluit bij de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout. De gemeente wil eerst 
de resultaten afwachten van het WBO. Daarnaast zullen het Meerjarig 
Ontwikkelingsprogramma van Tilburg, de Nota Wonen en het structuurplan 
(eind 2000 wordt het concept afgerond) input zijn voor de discussie over de 
invulling van Overhoeken. De woningaantallen, zowel als de voorzieningen, 
het openbaar vervoer (busverbinding naar de Enschotsebaan op termijn) 
en de infrastructuur worden de komende maanden in het licht van de 
eerder genoemde beleidsdocumenten opnieuw bekeken. Er liggen dan ook 
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nog veel mogelijkheden om meer aandacht te geven aan woningen in de 
duurdere segmenten, in diverse typen van suburbane en landelijke 
woonmilieus, in lage dichtheden.  
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Bijlage D  Verslag van de workshop: Blob design 
 
 
Wat: workshop van Stichting Dispuut Utiliteitsbouw (U-Dispuut)  
Waar: Delft 
Wanneer: 22 november 2001 
 
De aanleiding van het gesprek 
Ik ben lid van het KIvI [Koninklijk Instituut van Ingenieurs] en van Bouwen 
met Staal en kreeg via beide kanalen een uitnodiging binnen om een 
workshop over blobs bij te wonen, dat georganiseerd was door U-Dispuut, 
de studievereniging van de studie Civiele Techniek van de Technische 
Universiteit Delft. Aangezien ik met mijn afstuderen in aanraking gekomen 
met blobs leek het mij interessant deze workshop bij te wonen, al lag met 
name de nadruk op het vinden van constructieve oplossingen voor blobs en 
niet op de architectonische kant van het ontwerpen van blobs. 
 
De ochtend 
Nadat we ons om kwart voor acht hadden verzameld bij het gebouw van 
Civiele Techniek te Delft, vertrokken we per bus naar het vogelpark 
Avifauna in Alphen aan de Rijn. Daar aan gekomen werd de workshop 
geopend door de voorzitter van de workshopcommissie [P. Regtering]. 
Deze gaf het woord vervolgens aan de dagvoorzitter, de directeur van HBG 
Engineering [dhr. ir. F.J.M. Scheublin]. 
Vervolgens kregen we een viertal lezingen over het nieuwe gemeentehuis 
in Alphen aan de Rijn. De eerste lezing ging over de architectonische blik 
op het blob-design door de projectarchitect van Van Egeraat Asocciated 
Architects [dhr. ir. R. van Mameren], daarna werden de constructieve 
(on)mogelijkheden van het ontwerp door de directeur van ABT Constructie 
[dhr. ir. W. Spangenberg] behandeld. Na een korte pauze werden de 
lezingen voortgezet door een medewerker van Bubbledeck Nederland. De 
rol van dit bedrijf in het bouwproces bleef onduidelijk; de lezing bleef steken 
op het niveau van een reclamepraatje over hoe fantastisch Bubbledeck-
vloeren wel niet zijn. ’s Avonds heb ik een gesprek met hem gehad en toen 
bleek, dat de uitvoerder van het gemeentehuis het te risicovol vond om een 
toen nog redelijk onbekend type vloer in te zetten in het toch al zeer 
complexe gebouw. De laatste lezing werd gegeven door een medewerkster 
van HBG Utiliteitsbouw [mw. ing. M. Muskens]. Zij ging in op de uitvoering 
van het gemeentehuis en in het bijzonder op de ingewikkelde maatvoering 
dat benodigd is voor het gebouw. 
Vervolgens gingen we per bus naar de bouwplaats van het gemeentehuis. 
We kregen daar in twee groepen een rondleiding over de bouwplaats. 
Meestal vinden deze rondleidingen na het einde van de werkdag plaats, 
nadat alle bouwwerkzaamheden zijn gestopt. Voor ons werd echter een 
uitzondering gemaakt. De wijze waarop men het blob-ontwerp tracht te 
realiseren, was wat mij het meeste opviel op de bouwplaats. De gevels van 
het gebouw bestaan voor een groot deel uit dubbelgekromde glazen 
vlakken. Door deze gevels in kleine stukken op te knippen, kan de gevel 
gemaakt worden met vlakke glasplaten en met een speciaal voor dit 
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gebouw ontworpen Octatube bevestiging. Een uitzondering wordt er 
gemaakt voor een plek in de gevel waar dit niet mogelijk is. Daar moet een 
glasplaat bevestigd worden, waarvan drie van de vier punten zich in één 
vlak bevinden, de vierde ligt er echter zes centimeter buiten. De glasplaat 
zal met kracht in deze vorm worden ‘gebogen’. In de gevels kunnen door 
de hoofddraagconstructie grote vervormingen optreden, vooral ter plaatse 
van de transparante overstek. Deze vervormingen moeten de glazen 
gevels kunnen volgen om te voorkomen, dat er grote spanningen ontstaan. 
Dit vraagt om een bijzondere en complexe constructie. Op veel plekken in 
de gevels zitten er om de vervormingen op te kunnen vangen spleten van 3 
à 4 centimeter tussen de glasplaten. Deze worden opgevuld met een 
speciale kit. De kit moet echter wel ieder half jaar schoongemaakt worden. 
Het schoonmaken zal zeker gezien de gekromde gevels geen makkelijke 
en goedkope klus zijn.  
 

 
De middag 
Nadat we ons weer verzameld hadden in de bus, kregen we op de 
terugweg naar Delft een lunch en de eerste opdracht voor de workshop 
aangeboden. De opdracht luidde in mijn verband: ontwerp voor een 
bepaalde locatie in het centrum van Delft tien tot vijftien blobs voor een 
gebouw met een recreatieve functie. Deze opdracht moest in 
groepsverband worden uitgewerkt, waarbij je per twee groepen dezelfde 
opdracht kreeg. Eenmaal in Delft aangekomen werden de deelnemers in 
zes groepen verdeeld en moest de eerste opdracht worden uitgewerkt. De 
groepen bestonden uit zes deelnemers en een medewerker van een 
bouwkundig bedrijf of van de universiteit.  
Er was een strak tijdschema opgesteld voor de workshop. Voor de eerste 
opdracht kregen we een half uur, wat voor het ontwerpen van zoveel blobs 
met een groep van mensen die je absoluut niet kent geen gemakkelijke 
opgave was, maar wat wel heel erg leuke en interessante resultaten 
opleverde. Na dit half uur moesten we een van de blobs uitkiezen om deze 
vervolgens verder uit te gaan werken. Hierna werden we opgedragen om in 
een kort tijdbestek een niet mondelinge presentatie over dit ontwerp in 
elkaar te draaien. 
Vervolgens moesten we tot onze verrassing niet onze eigen blob 
constructief uit gaan werken, maar kregen we de opdracht om de blob van 
een andere groep uit te werken. Hiervoor hadden we twee uur de tijd. 

Figuur D.1 
Het gemeentehuis te 
Aplen aan de Rijn. 



Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie 
 
 

 
 
Verslag van de workshop: Blob design  
 

31

Gedurende deze tijd liepen er veel medewerkers van bouwbedrijven en van 
de universiteit rond. Deze hielpen ons bij het nadenken over een 
constructieve oplossing voor de blob. In ons geval hadden we achteraf 
gezien teveel tijd besteed aan discussiëren en bovendien viel onze 
presentatie in het water doordat sommige groepsleden ons ontwerp zelf 
onder uithaalden.  
Het was vermakelijk en interessant om te zien hoe iedereen was 
omgegaan met het vinden van een constructie voor een blob die je niet zelf 
hebt uitgedacht. De resultaten waren, vind ik, weinig echt spectaculair blob-
achtig. Het bleef steken op het niveau van simpele vormen en veel al 
werden de dubbelgekromde vlakken opgelost door de toepassing van 
textiele/rubberen kussens, al dan niet opgeblazen. 
 
De avond 
Na de presentaties waarvoor ook weer een strak tijdschema was bedacht, 
volgde in het auditorium van de universiteit een borrel en een buffet om na 
te praten over de resultaten van de workshop.  
 
Tot slot 
De werkshop was erg interessant, al was het alleen maar om het bezoek 
aan de bouwplaats van het gemeentehuis. Het bezoeken van een 
bouwplaats vind ik namelijk altijd erg interessant en leuk. Het U-dispuut had 
veel tijd besteed aan het organiseren van de workshop; de workshop liep 
dan ook erg gesmeerd en de aandacht vanuit de bedrijfswereld was erg 
groot.  
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Bijlage E  Use cases 
 
 
E.1  Use case 1: Systeem  
 
Beschrijving 
Met het hulpmiddel zal een ontwerper op een eenvoudige en snelle wijze 
een compleet 3D model op kunnen bouwen voor bouwkundige projecten op 
vooral de grotere schaalniveaus. Het gaat niet om het ontwikkelen van een 
complex 3D CAD applicatie, maar om het ontwikkelen van een applicatie, 
waarmee het mogelijk is om in (relatief) korte tijd en met weinig inspanning 
een massamodel te maken.  
 
Flow of events 
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1. De use case begint met het 
opstarten van de applicatie. 
 
 
 
 
3.  Selecteert Nieuw model. 
 
 
5.  Vult het PVE in, geeft aan op 
welke modelparameters hij/zij 
feedback wil krijgen, kiest de 
instellingen voor de desk-
CAVE. 
 
7.  Werkt aan het model. 
 
9.  Selecteert Afsluiten. 
 
 

 
 
2. Toont het openingsscherm 
(met daarin o.a. de meeste 
recente modellen en de niet 
opgeslagen modellen). 
 
4.  Toont het menu: Nieuw 
model. 
 
 
 
 
 
6.  Stelt de desk-CAVE in. 
 
8. Past de feedback aan. 
 
10. Slaat het model op. 
11. Sluit de applicatie: de use 
case eindigt. 
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Alternatieve paden 
  Het systeem constateert dat in een van de vorige 

gebruikssessies van de applicatie een model niet is opgeslagen: 
het systeem toont de nog niet opgeslagen modellen. De ontwerper 
selecteert desgewenst een dergelijk model en selecteert Open. 
Het systeem opent dit model en het basis pad gaat verder. 
 De ontwerper wil een bestaand model openen: de ontwerper 

selecteert Selecteer model en geeft aan welk model geopend 
moet worden. Het systeem opent het model en het basis pad gaat 
verder. 
 De ontwerper wil een bestaand, recent model openen: de 

ontwerper selecteert het gewenste model in het openingsscherm 
en selecteert Open. Het systeem opent dit model en het basis pad 
gaat verder 

 
 
 
User interface 
 
 

Figuur E.1 
Het openingsscherm 
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E.2  Use case serie 2: Bestand 
 
Use case 2.1: Maak een nieuw model aan  
 
Beschrijving 
Deze use case beschrijft de stappen die benodigd zijn bij het aanmaken 
van een nieuw model. In de eerste twee stappen wordt het PVE 
(programma van eisen) ingevoerd in de applicatie. De ingevulde gegevens 
worden enerzijds gebruikt om basisobjecten te generen voor de PVE-
bibliotheek en anderzijds als randvoorwaarden die zullen gelden tijdens het 
werken met het model. In de derde stap kan door de ontwerper 
aangegeven worden op welke parameters feedback gewenst is. Dit kunnen 
zowel de randvoorwaarden betreffen die zijn opgeven in de vorige stap en 
die betrekking hebben op het gehele model, als parameters die betrekking 
hebben op delen van het model, bijvoorbeeld zaken die verbonden zijn met 
een eventueel te importeren omgevingsmodel. Tenslotte worden in de 
laatste stap de instellingen voor de desk-CAVE opgegeven, qua views, 
snap en grid. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Voorwaarden 
Bij het opstarten van de applicatie of gedurende een lopende 
gebruikerssessie is opgegeven dat een nieuw model aangemaakt moet 
worden. 
 
Eind voorwaarden 
Voor het nieuwe model moet het PVE zijn ingevuld, aangegeven zijn 
waarop men feedback wil en hoe de desk-CAVE ingesteld moet zijn. 
 
Context diagram  

 
 

Figuur E.2 
Context diagram 2.1 
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Flow of events 
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
 
 
 
2.  Vult voor ieder object uit het 
PVE de gegevens in (o.a. de 
functie en de afmetingen). 
3.  Selecteert per ingevoerd 
object Voeg object toe. 
 
 
 
 
6.  Selecteert Volgende stap. 
 
 
8.  Vult voor iedere gewenste 
randvoorwaarde de waarde in. 
9.  Selecteert per 
randvoorwaarde Voeg 
randvoorwaarde toe. 
 
 
 
 
 
12. Selecteert Volgende stap. 
 
 
14. Selecteert de parameters 
waarop hij/zij feedback wil. 
15. De ontwerper selecteert 
Volgende stap. 
 
 
 
 
18. Kiest per CAVE-wand 
welke view hij/zij wilt hebben. 
19. Kiest per view of hij/zij een 
grid wil zien. 
20. Vult een bepaalde snap-
maat in (het eventueel per view 
geselecteerde grid is 
gekoppeld aan deze snap-
maat). 
21. Selecteert Klaar. 

1.  De use case begint met het 
tonen van het menu: Nieuw 
model -basisobjecten. 
 
 
 
 
 
4.  Controleert de gegevens. 
5.  Voegt het object toe aan de 
PVE-bibliotheek in de desk-
CAVE. 
 
7.  Toont het menu: Nieuw 
model -randvoorwaarden. 
 
 
 
 
 
10. Controleert de ingevulde 
gegevens. 
11. Voegt de randvoorwaarde 
toe aan de 
randvoorwaardenlijst. 
 
13. Toont het menu: Nieuw 
model  - Feedback. 
 
 
 
 
16. Toont de feedback in de 
desk-CAVE. 
17. Toont het menu: Nieuw 
model  - view instellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Stelt de CAVE in; de use 
case eindigt. 
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Alternatieve paden 
  De ontwerper vergeet een object of een randvoorwaarde: de 

ontwerper selecteert (zo vaak als nodig) Stap terug, voegt het 
object of de randvoorwaarde alsnog toe en gaat verder met het 
basis pad.  
 De ontwerper wil een object of een randvoorwaarde 

verwijderen: de ontwerper selecteert (zo vaak als nodig) Stap 
terug en selecteert het gewenste object of randvoorwaarde in de 
lijst. Vervolgens selecteert hij of zij Verwijder en het systeem 
verwijdert het object of de randvoorwaarde. Het basis pad gaat 
verder. 
 De ontwerper vergeet na het invoeren van de gegevens van 

een object of randvoorwaarde Voer object/randvoorwaarde toe te 
selecteren voordat hij of zij de volgende stap selecteert: het 
systeem geeft een waarschuwing en vraagt of de 
object/randvoorwaarde alsnog moeten worden toegevoegd. De 
ontwerper maakt een keuze en het basis pad gaat verder. 
 Het systeem constateert dat sommige gegevens niet voldoen 

of ontbreken: het systeem geeft een waarschuwing en vraagt de 
ontwerper ze aan te passen/in te vullen of ze zo te laten (deze 
gegevens worden dan verder niet meegenomen in het nieuwe 
model). De ontwerper gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper hecht geen belang aan snap: de ontwerper zet 

de snap uit en gaat verder met het basis pad. 
Alternatief pad: Wijzig een object of randvoorwaarde 
 1.  Het alternatieve pad begint 

met het selecteren van (zo vaak 
als nodig) Stap terug. 
2.  Selecteert het gewenste 
object of randvoorwaarde in de 
lijst. 
3.  Selecteert Wijzig. 
 
 
5.  Wijzigt de gegevens. 
6.  Selecteert Verander. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.  Toont de gegevens van het 
object/randvoorwaarde. 
 
 
7.  Wijzigt daadwerkelijk de 
gegevens; het basis pad gaat 
verder. 

Alternatief pad: Breek het aanmaken van een nieuw model af 
 1.  Het alternatieve pad begint 

met het selecteren van 
Afbreken. 
 

 
 
2.  Het systeem negeert de 
mogelijke overige stappen. 
3.  Toont de desk-CAVE met 
wat is ingevoerd totdat de 
ontwerper het aanmaken van 
een nieuw model afbrak; de use 
case eindigt. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.3 
Activiteitendiagram 2.1 
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User interface  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur E.4 
Het menu: Nieuw model 
- Basisobjecten 

Figuur E.5 
Het menu: Nieuw model 
- Randvoorwaarden 
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Figuur E.6 
Het menu: Nieuw model 
- Feedback 

Figuur E.7 
Het menu: Nieuw model 
– View instellingen 
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Use case 2.2: Open een bestaand model 
 
Beschrijving 
In deze use case komen de stappen aan bod die benodigd zijn voor het 
openen van een bestaand model. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht welk model geopend moet worden. 
 
Context diagram  

 
 

Figuur E.8 
Context diagram 2.2 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de functie Open 
model. 
 
3.  Selecteert de 
bestandslocatie met het te 
openen model. 
4.  Selecteert het bestand dat 
het gewenste model bevat. 
5.  Selecteert Open. 
 

 
 
 
2.  Toont het menu: Open 
model. 
  
 
 
 
 
6.  Opent het model. 
7.  Stelt de CAVE in volgens de 
eerder opgegeven instellingen; 
de use case eindigt. 

Alternatieve paden 
  De ontwerper wil het groeperen van objecten afbreken: de 

ontwerper selecteert Afbreken, het systeem sluit het menu en de 
use case eindigt. 
 De ontwerper wil een recent model openen: het systeem toont 

in het menu Open model de meest recente modellen. De 
ontwerper selecteert een model en het systeem opent het model 
en stelt de desk-CAVE in. 

Alternatief pad: Verander de instellingen 
 5a.  Het alternatieve pad begint 

met het deselecteren van de 
optie Handhaaf opgegeven 
instellingen. 
5b.  Selecteert Open. 
 
 
 
5e.  Vult voor iedere gewenste 
randvoorwaarde de (nieuwe) 
waarde in. 
5f.  Selecteert per 
randvoorwaarde Voeg 
randvoorwaarde toe. 
 
 
 
 
 
5i.  Selecteert Volgende stap. 
 
 
 
5k.  Selecteert de parameters 
waarop hij/zij feedback wil. 

 
 
 
 
 
5c.  Opent het model. 
5d.  Toont het menu: Bestaand  
model -randvoorwaarden. 
 
 
 
 
 
 
5g.  Controleert de ingevulde 
gegevens. 
5h.  Voegt de randvoorwaarde 
toe aan de 
randvoorwaardenlijst. 
 
5j.  Toont het menu: Bestaand  
model  - 
Feedback. 
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5l.  De ontwerper selecteert 
Volgende stap. 
 
 
 
 
 
5o.  Kiest per CAVE-wand 
welke (initiële) view hij/zij wilt 
hebben. 
5p.  Kiest per view of hij/zij een 
grid wilt zien. 
5q.  Vult een bepaalde snap-
maat in (het eventueel per view 
geselecteerde grid is gekoppeld 
aan deze snap-maat). 
5r.  Selecteert Klaar. 
 

 
 
5m.  Toont de feedback in de 
CAVE. 
5n.  Toont het menu: Bestaand  
model  - 
view instellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5s.  Stelt de CAVE in; de use 
case eindigt 

Alternatieven voor het alternatieve pad 
  De ontwerper vergeet een randvoorwaarde: de ontwerper 

selecteert (zo vaak als nodig) Stap terug, voegt de 
randvoorwaarde alsnog toe en gaat verder met het alternatieve 
pad.  
 De ontwerper vergeet na het invoeren van de gegevens van 

een randvoorwaarde Voer randvoorwaarde toe te selecteren 
voordat hij/zij de volgende stap selecteert: het systeem geeft een 
waarschuwing en vraagt of de randvoorwaarde alsnog moeten 
worden toegevoegd. De ontwerper maakt een keuze en het 
alternatieve pad gaat verder. 
 De ontwerper wil een randvoorwaarde verwijderen: de 

ontwerper selecteert (zo vaak als nodig) Stap terug en selecteert 
de gewenste randvoorwaarde in de lijst. Vervolgens selecteert hij 
of zij Verwijder en het systeem verwijdert de randvoorwaarde. Het 
alternatieve pad gaat verder. 
 Het systeem constateert dat sommige gegevens niet voldoen 

of ontbreken: het systeem geeft een waarschuwing en vraagt de 
ontwerper ze aan te passen/in te vullen of ze zo te laten (deze 
gegevens worden dan verder niet meegenomen bij het instellen 
van de desk-CAVE). De ontwerper gaat verder met het 
alternatieve pad. 
 De ontwerper hecht geen belang aan snap: de ontwerper zet 

de snap uit en gaat verder met het alternatieve pad. 
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Alternatief pad voor het alternatieve pad: Wijzig een randvoorwaarde 
 1.  Het alternatieve pad begint 

met het selecteren van (zo vaak 
als nodig) Stap terug. 
2.  Selecteert de 
randvoorwaarde in de lijst. 
3.  Selecteert Wijzig. 
 
 
5.  Wijzigt de gegevens. 
6.  Selecteert Verander. 
 

 
 
 
 
 
 
4.  Toont de gegevens van de 
randvoorwaarde. 
 
 
7.  Wijzigt daadwerkelijk de 
gegevens; het alternatieve pad 
gaat verder. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.9 
Activiteitendiagram 2.2 
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User interface 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur E.10 
Het menu: Open model 
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Use case 2.3: Sla een model op 
 
Beschrijving 
Met het proces dat in deze use case wordt beschreven, is het mogelijk om 
een model op te slaan. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Context diagram  
 

 
Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de functie 
Model opslaan. 
 
 
3.  Selecteert een 
bestandslocatie voor het 
model. 
4.  Vult een bestandsnaam in. 
5.  Selecteert Opslaan. 
 

 
 
 
2.  Toont het menu: Model 
opslaan. 
  
 
 
 
 
6.  Slaat het model op de 
gekozen locatie onder de 
opgegeven naam op; de use 
case eindigt. 

 
 

Figuur E.11 
Contextdiagram 2.3 
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Activiteitendiagram  
 

User interface  
 

Figuur E.12 
Activiteitendiagram 2.3 

Figuur E.13 
Het menu: Model 
opslaan 
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Use case 2.4: De applicatie afsluiten 
 
Beschrijving 
In deze use case wordt de manier beschreven waarop de applicatie 
afgesloten moet worden.  
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Context diagram  
 

 
Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de functie 
Applicatie afsluiten. 
 

 
 
 
2.  Sluit de applicatie af; de use 
case eindigt. 

Alternatief pad: Het model is nog niet opgeslagen 
  

 
 

2a.  Het alternatieve pad begint 
met de constatering dat het 
model nog niet is opgeslagen. 
2b.  Slaat het model op een 
standaard locatie op 
(vergelijkbaar met de 
automatische back-up van bv. 
AutoCAD). 
2c.  Sluit de applicatie af; de 
use case eindigt. 

 
 

Figuur E.14 
Contextdiagram 2.4 
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Activiteitendiagram  

 
 
 
 

Figuur E.15 
Activiteitendiagram 2.4 
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Use case 2.5: Importeer een omgevingsmodel 
 
Beschrijving 
In deze use case komen de stappen aan bod die benodigd zijn voor het 
openen van een bestaand model. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht welk omgevingsmodel geïmporteerd moet worden. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.16 
Contextdiagram 2.5 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de functie 
Importeer omgeving. 
 
 
3.  Selecteert de 
bestandslocatie met het te 
importeren omgevingsmodel. 
4.  Selecteert het bestand dat 
de gewenste omgeving bevat 
(bijvoorbeeld een .dwg). 
5.  Selecteert Importeer. 
 
 
 
 
8.  Voert de plaats in voor het 
omgevingsmodel. 

 
 
 
2.  Toont het menu: Importeer 
omgeving. 
  
 
 
 
 
 
 
6.  Importeert het 
omgevingsmodel. 
7.  Vraagt om de plaats voor 
het omgevingsmodel. 
 
 
9.  Toont het omgevingsmodel 
op de ingevoerde plaats; de 
use case eindigt. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.17 
Activiteitendiagram 2.6 
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User interface 
Na het binnenhalen van het omgevingsmodel zit de omgeving als het ware 
vastgeplakt aan de muiscursor. Voor het plaatsen van het omgevingsmodel 
moet de ontwerper éénmaal klikken met de muispen op de gewenste plaats 
in het model. In eerste instantie wordt het omgevingsmodel op deze wijze 
geplaatst, maar dit model kan naderhand worden verplaatst via dezelfde 
methode als voor het verplaatsen van ieder ander object (zie use case 5.1).  
 

 
 
 
 

Figuur E.18 
Het menu: Importeer 
omgeving 
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Use case 2.6: Exporteer een omgevingsmodel 
 
Beschrijving 
Voor de ontwerper is het wenselijk dat hij/zij het model de mogelijkheid 
krijgt het model te exporteren naar een ander bestand, bijvoorbeeld naar 
een .3ds bestand of naar een animatiefilmpje. De stappen die hiervoor 
benodigd zijn, komen in deze use case aan bod. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht hoe het model geëxporteerd moet worden. Het exporteren 
van het model als animatie is alleen mogelijk wanneer de desk-CAVE in VR 
mode staat (zie use case 7.2). 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.19 
Contextdiagram 2.6 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de functie 
Exporteer. 
 
 
3.  Selecteert dat het model als 
een compleet model 
geëxporteerd moet worden.  
5.  Selecteert een 
bestandslocatie voor het model.
6.  Vult een bestandsnaam in. 
7.  Selecteert Exporteer. 
 

 
 
 
2.  Toont het menu: Exporteer 
omgeving. 
  
 
 
 
 
 
 
8.  Exporteert het model; de 
use case eindigt. 

Alternatieve paden 
  De ontwerper selecteert dat het model als afbeelding 

geëxporteerd dient te worden: het systeem vraagt om welke view 
geëxporteerd moet worden en de ontwerper selecteert een 
bepaalde view en gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper selecteert dat het model als animatie 

geëxporteerd dient te worden: het systeem toont het menu: 
Animatie opnemen. De ontwerper neemt het camerapad voor de 
animatie op door op Opnemen te klikken om vervolgens in de VR 
omgeving door het model heen te lopen. Wanneer de ontwerper 
klaar is, selecteert hij of zij Klaar en gaat verder met het basis 
pad. Het exporteren van het model als animatie is alleen mogelijk 
wanneer de desk-CAVE in VR mode staat (zie use case 7.2). 
 De ontwerper wil het exporteren van het model afbreken: de 

ontwerper selecteert Afbreken, het systeem sluit het menu en de 
use case eindigt. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.20 
Actviteitendiagram 2.6 
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User interface  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur E.21 
Het menu: Exporteer 
model 

Figuur E.22 
Het menu: Opnemen 
animatie 
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E.3  Use case serie 3: Objecten  
 
Use case 3.1: Plaats een basisobject 
 
Beschrijving 
Met deze use case worden de stappen behandeld die aan bod komen bij 
het plaatsen van een basisobject in het model. Deze objecten bevinden 
zich in de PVE-bibliotheek en zijn gecreëerd tijdens het aanmaken van een 
nieuw model (zie use case 2.1). 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht welk object geplaatst gaat worden en waar deze (t.o.v. 
omgeving) geplaatst moet worden. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.23 
Contextdiagram 3.1 



VisTa  
 
 

 
 

Bijlage E  
 

60

Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de PVE-
bibliotheek. 
 
3.  Selecteert een object uit de 
bibliotheek. 
 
 
5.  Haalt het object uit de 
bibliotheek naar de gewenste 
locatie in het model. 
 
 

 
 
 
2.  Toont de PVE-bibliotheek. 
 
 
4.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
 
 
6.  Valideert dat het object 
voldoet aan de 
randvoorwaarden/eisen vanuit 
het bestemmingsplan en het 
PVE. 
7.  Past de feedback aan; de 
use case eindigt. 

Alternatief pad 
  Het systeem constateert (dat een deel van) het object niet 

voldoet aan de eisen vanuit het bestemmingsplan en/of de 
randvoorwaarden: het systeem markeert het object als illegaal en 
gaat verder met het basis pad. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.24 
Contextdiagram 3.1 
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User interface  
Het binnenhalen van een object vanuit de bibliotheek in het model gebeurt 
aan de hand van drag & drop. Een object wordt met ingedrukte muispen 
versleept van de bibliotheek naar de werkview en vervolgens wordt het 
object op de gewenste plaats in het model losgelaten. Een object dat boven 
op een ander object wordt geplaatst, zal zowel verticaal als horizontaal 
gelijk worden gezet aan het al geplaatste object (waarbij het nieuw te 
plaatsen object horizontaal gelijk wordt gezet met die zijde(n) van het al 
getekende object waarvan de afstand tot de plek waar het object werd 
losgelaten het kortste is). 
Een illegaal object, dit is een object dat gedeeltelijk of in zijn geheel niet 
voldoet aan de randvoorwaarden of aan eisen vanuit het bestemmingsplan 
en het PVE, zal ten opzichte van de legale objecten een opvallend visueel 
gedrag vertonen, hierbij kan gedacht worden aan het continu laten variëren 
van de kleur van het object (zie de voorbeelden hieronder). Door het 
opvallende karakter blijft het voor de ontwerper duidelijk dat het gaat om 
een illegaal object, maar de gebruiker wordt verder niet in zijn 
handelsvrijheid beperkt. 
 
 
 
 
 
 

Figuur E.25 
Voorbeeld van het 
uiterlijk van een normaal 
en een illegaal object. 
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Use case 3.2: Plaats een strook 
 
Beschrijving 
Met het proces dat beschreven wordt in deze use case is het mogelijk om 
een strook te plaatsen. Er bestaan twee hoofdtypen van stroken, dat zijn 
enerzijds de wegstroken in de wegenbibliotheek en anderzijds de groen-, 
water- en perceelstroken in de voorzieningen-bibliotheek. Het belangrijkste 
verschil tussen de beide hoofdtypen is dat een wegstrook als enige een 
profiel kan hebben. Met dit profiel kan aangegeven worden uit welke typen 
wegen, bijvoorbeeld fiets- en wandelpadden en rijbanen, de wegstrook 
moet worden opgebouwd. De verschillen tussen de typen stroken van het 
tweede hoofdtype blijven hoofdzakelijk beperkt tot verschillen in functie en 
vorm.  
In de wegenbibliotheek bevinden zich wegstroken die al gedefinieerd zijn, 
bijvoorbeeld voor eerdere modellen. Deze stroken kunnen worden 
aangepast (zie use case 7.2) en tevens bestaat er de mogelijkheid nieuwe 
stroken aan te maken (zie use case 7.1). In de voorzieningenbibliotheek 
bevinden zich een aantal basisvormen van groen-, water- en 
perceelstroken, zoals een vierkant, cirkel en een veelhoek. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht welk type strook geplaatst moet worden. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.26 
Contextdiagram 3.2 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de wegen- of 
voorzieningenbibliotheek. 
 
 
3.  Selecteert een strook uit de 
bibliotheek. 
 
 
5.  Haalt de strook uit de 
bibliotheek naar het model. 
6.  Voert de maten in zodat de 
gewenste lengte en breedte is 
bereikt. 

 
 
 
2.  Toont de wegen- of 
voorzieningenbibliotheek. 
 
 
4.  Markeert de strook als 
geselecteerd. 
 
 
 
 
 
7.  Toont het object met deze 
maten; de use case eindigt 

Alternatief pad 
  Voordat de grootte van de strook veranderd wordt, wil de 

ontwerper de strook roteren: de ontwerper selecteert de as 
waaromheen de strook geroteerd moet worden, voert de 
rotatiehoek in en gaat, wanneer het object goed staat, verder met 
stap 6 van het basis pad. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.27 
Activiteitendiagram 3.2 
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User interface  
Het binnenhalen van een strook vanuit de bibliotheek in het model gebeurt 
aan de hand van drag & drop. Een strook wordt met ingedrukte muispen 
versleept van de bibliotheek naar de werkview en vervolgens wordt de 
strook op de gewenste plaats in het model losgelaten.  
De grootte van een strook kan veranderd worden door eerst één van de 
maatblokjes van de strook te selecteren en vervolgens dit blokje te 
verslepen met ingedrukte muispen totdat het gewenste resultaat is bereikt. 
Bij het verslepen wordt rekening gehouden met de hoekverdraaiing 
waaronder het verslepen plaats vindt, wanneer deze groter is dan een 
bepaalde waarde wordt de tekenrichting van de strook veranderd. 
Naast  de maatblokjes heeft een strook ook een rotatie-as. Door deze as te 
selecteren kan een strook worden geroteerd. Bij het roteren van de strook 
wordt de rotatiehoek getoond om het roteren meer inzichtelijk te maken. 
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Use case 3.3: Plaats een dakvorm 
 
Beschrijving 
In deze use case komen de handelingen aan bod die benodigd zijn voor 
het plaatsen van een dak op een basisobject. In de daken-bibliotheek 
bevinden zich verschillende dakvormen en er kunnen nieuwe dakvormen 
aangemaakt worden (zie use case 7.1). 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht welk type dak geplaatst moet worden en op welke basisobject 
deze geplaatst moet worden. 
 
Context diagram  
 

 
 

Figuur E.28 
Contextdiagram 3.3 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de 
dakenbibliotheek. 
 
3.  Selecteert een dakvorm uit 
de bibliotheek. 
 
 
5.  Haalt de dakvorm uit de 
bibliotheek naar een 
basisobject in het model. 

 
 
 
2.  Toont de dakenbibliotheek. 
 
 
4.  Markeert de dakvorm als 
geselecteerd. 
 
 
 
6.  Zet de dakvorm gelijk aan 
het basisobject. 
7.  Verschaalt de dakvorm 
verhoudingsgewijs naar de 
afmetingen van het basisobject; 
de use case eindigt 
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Activiteitendiagram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur E.29 
Activiteitendiagram 3.3 



VisTa  
 
 

 
 

Bijlage E  
 

70

Use case 3.4: Plaats een groep  
 
Beschrijving 
In deze use case wordt de wijze beschreven waarop een groep geplaatst 
wordt in het model. Deze handelswijze vertoont grote gelijkenis met use 
case 3.1 (Plaats een basisobject).  
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht welke groep geplaatst moet worden. 
 
Context diagram 
 

 

Figuur E.30 
Contextdiagram 3.4 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de 
groepenbibliotheek. 
 
 
3.  Selecteert een groep uit de 
bibliotheek. 
 
 
6.  Haalt de groep uit de 
bibliotheek naar het model. 
 
 

 
 
 
2.  Toont de 
groepenbibliotheek. 
 
 
5.  Markeert de groep als 
geselecteerd. 
 
 
7.  Valideert dat de gehele 
groep voldoet aan de 
randvoorwaarden en de eisen 
vanuit het bestemmingsplan. 
8.  Past de feedback aan; de 
use case eindigt. 

Alternatief pad 
  Het systeem constateert (dat een deel van) de groep niet 

voldoet aan de eisen vanuit het bestemmingsplan en/of de 
randvoorwaarden: het systeem markeert de groep als illegaal en 
gaat verder met het basis pad. 

 
 



VisTa  
 
 

 
 

Bijlage E  
 

72

Activiteitendiagram 
 
 
 
 
 

Figuur 5.33 
Contextdiagram 3.3 

Figuur E.31 
Activiteitendiagram 3.4 
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E.4  Use case serie 4: Groepen  
 
Use case 4.1: Groepeer objecten 
 
Beschrijving 
In deze use case worden de handelingen toegelicht die een rol spelen bij 
het groeperen van objecten in het model. Door het groeperen van objecten 
kunnen transformaties tegelijkertijd op meerdere objecten losgelaten 
worden en is de groep beschikbaar voor hergebruik. Het plaatsen van een 
groep vanuit de groepenbibliotheek is beschreven in use case 3.4. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Voorwaarden 
De ontwerper moet weten welke objecten gegroepeerd moeten worden. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.32 
Contextdiagram 4.1 
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Flow of events 
  
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de functie 
Groepeer. 
 
 
3.  Selecteert in de werkview 
meerdere objecten. 
 
 
5.  Vult een naam in voor de 
groep. 
6.  Selecteert Klaar. 

 
 
 
2  Toont het menu: Groepeer 
objecten. 
 
 
4.  Markeert de gekozen 
objecten als geselecteerd. 
 
 
 
7.  Controleert de ingevulde 
gegevens. 
8.  Groepeert de objecten. 
9.  Markeert de groep als één 
geheel. 
10. Voegt de groep toe aan de 
groepenbibliotheek; de use 
case eindigt. 

Alternatieve paden 
  Het systeem constateert dat sommige gegevens niet voldoen 

of ontbreken: het systeem geeft een waarschuwing en vraagt de 
ontwerper ze aan te passen/in te vullen of ze zo te laten (deze 
gegevens worden dan verder niet meegenomen in het model). De 
ontwerper gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper wil het groeperen van objecten afbreken: de 

ontwerper selecteert Afbreken, het systeem sluit het menu en de 
use case eindigt.  
 De ontwerper wil de groep niet toevoegen aan de 

groepenbibliotheek: de ontwerper deselecteert de optie: Voeg 
groep toe aan groepenbibliotheek. Stap tien van het basis pad 
moet worden overgeslagen en de use case eindigt na stap negen. 
 De ontwerper vult eerst een naam voor de groep en selecteert 

daarna de objecten. 
 De ontwerper heeft een object geselecteerd, dat hij toch niet 

in de groep wil hebben: de ontwerper deselecteert het object en 
gaat verder met het basis pad. 
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Activiteitendiagram 

 

Figuur E.33 
Activiteitendiagram 4.1 
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User interface  
Gezien de grootte van de desk-CAVE bestaat er niet de noodzaak om het 
menu Groepeer objecten in dezelfde ruimte te tonen als de werkview. Het 
tonen van het menu naast de werkview op het werkvlak dient het 
gebruiksgemak van de applicatie. Op deze wijze is mogelijk om (praktisch) 
tegelijkertijd objecten te selecteren in de werkview en veranderingen aan te 
brengen in het menu.  
De gegroepeerde objecten worden zodanig als groep gemarkeerd, dat de 
afzonderlijke objecten nog wel herkenbaar blijven (zie het voorbeeld 
hieronder). 
Het selecteren van een groep gebeurt door een groep aan te klikken met 
de muispen. Een groep deselecteren vindt plaats door de desbetreffende 
groep nog een keer aan te klikken. 
 

 
 

Figuur E.34 
Het menu: Groepeer 
objecten 

Figuur E.35 
Een groep met daarin 
herkenbaar de 
groepeerde objecten 
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Use case 4.2: Degroepeer objecten 
 
Beschrijving 
Naast het kunnen groeperen van objecten moet het ook weer mogelijk zijn 
deze groepen te degroeperen. De stappen die hiervoor nodig zijn, worden 
in deze use case beschreven. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Voorwaarden 
De ontwerper moet weten welke groep gedegroepeerd moet worden. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.36 
Contextdiagram 4.2 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een groep in het 
model. 
 
 
3.  Kiest de functie Degroepeer. 
 

 
 
 
2.  Markeert de groep als 
geselecteerd. 
 
4.  Degroepeert de objecten. 
5.  Markeert de objecten van de 
gedegroepeerde groep als 
losse objecten; de use case 
eindigt. 
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Activiteitendiagram 
 

 
 
 
 

Figuur  E.37 
Activiteitendiagram 4.2 
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Use case 4.3: Wijzig een groep 
 
Beschrijving 
Met deze use case is het mogelijk om een groep aan te passen in termen 
van het toevoegen van objecten aan de groep, het verwijderen van 
objecten uit de groep en het aanbrengen van veranderingen aan objecten 
in de groep. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht welke groep aangepast moet worden en hoe deze veranderd 
moet worden. 
 
Context diagram  
 

 
 
 
 

 

Figuur E.38 
Contextdiagram 4.3 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een groep in het 
model. 
 
 
3.  Kiest de functie Wijzig 
groep. 
 
 
 
 
 
6.  Wijzigt de objecten. 
7.  Selecteert Klaar. 

 
 
 
2.  Markeert de groep als 
geselecteerd. 
 
 
4.  Toont het menu: Wijzig 
groep. 
5.  Opent de groep. 
6.  Markeert de gegroepeerde 
objecten. 
 
 
8.  Controleert de ingevulde 
gegevens. 
9.  Groepeert de objecten. 
10. Markeert de groep als één 
geheel. 
11. Past de groep in de 
bibliotheek aan; de use case 
eindigt. 

Alternatieve paden 
  De ontwerper wil objecten toevoegen aan de groep: de 

ontwerper selecteert Voeg objecten toe en selecteert in het model 
de objecten die hij wil toevoegen. Wanneer hij daarmee klaar is, 
deselecteert hij/zij Voeg objecten toe en gaat hij/zij verder met het 
basis pad. 
 De ontwerper wil objecten verwijderen uit de groep: de 

ontwerper selecteert Verwijder objecten en selecteert in het 
model de objecten die hij wil verwijderen. Wanneer hij daarmee 
klaar is, deselecteert hij/zij Verwijder objecten en gaat hij/zij 
verder met het basis pad 
 Het systeem constateert dat sommige gegevens niet voldoen 

of ontbreken: het systeem geeft een waarschuwing en vraagt de 
ontwerper ze aan te passen/in te vullen of ze zo te laten. De 
ontwerper gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper wil het groeperen van objecten afbreken: de 

ontwerper selecteert Afbreken, het systeem sluit het menu, 
groepeert de objecten en de use case eindigt. 
 De ontwerper wil geen wijzigen aanbrengen aan de groep in 

de bibliotheek: de ontwerper selecteert de optie Niets veranderen 
aan de bibliotheek en gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper wil de gewijzigde groep als nieuwe groep 

toevoegen aan de bibliotheek: hij/zijselecteert de optie Voeg 
groep toe aan de bibliotheek en gaat verder met het basis pad. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.39 
Activiteitendiagram 4.3 
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User interface  
Gezien de grootte van de desk-CAVE bestaat er niet de noodzaak om het 
menu Wijzig groep in dezelfde ruimte te tonen als de werkview. Het tonen 
van het menu naast de werkview op het werkvlak dient het gebruiksgemak 
van de applicatie. Op deze wijze is mogelijk om (praktisch) tegelijkertijd 
objecten te selecteren in de werkview en veranderingen aan te brengen in 
het menu.  
De gegroepeerde objecten worden zodanig als groep gemarkeerd, dat de 
afzonderlijke objecten in de groep nog wel herkenbaar blijven. Gedurende 
de tijd dat de groep geopend is, worden de objecten die deel uit maken van 
de groep blijvend gemarkeerd op een wijze die verschilt met wanneer één 
los object van deze objecten wordt geselecteerd om het bijvoorbeeld te 
kunnen veranderen. 
Het selecteren van een groep gebeurt door een groep aan te klikken met 
de muispen. Een groep deselecteren vindt plaats door de desbetreffende 
groep nog een keer aan te klikken. 
 

 
 
 
 
 

Figuur E.40 
Het menu: Wijzig groep 
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E.5  Use case serie 5: Bewerkingen 
 
Use case 5.1: Verplaats een object 
 
Beschrijving 
Deze use case beschrijft op welke wijze een object verplaatst kan worden. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Voorwaarden 
De ontwerper moet weten welk object verplaatst moet worden. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.41 
Contextdiagram 5.1 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een object in het 
model. 
 
 
3.  Voert de verplaatsing in voor 
het object. 
 
 
 

 
 
 
2.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
 
4.  Toont het object met deze 
verplaatsing. 
5.  Valideert dat het object 
voldoet aan de 
randvoorwaarden/eisen vanuit 
het bestemmingsplan en het 
PVE. 
6.  Past de feedback aan; de 
use case eindigt. 

Alternatieve paden 
  Het systeem constateert (dat een deel van) het object niet 

voldoet aan de eisen/ randvoorwaarden vanuit het 
bestemmingsplan en/of het PVE: het systeem markeert het object 
als illegaal en gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper selecteert het verkeerde object: de ontwerper 

selecteert een ander object, het foutief geselecteerde object wordt 
automatisch gedeselecteerd.  
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Activiteitendiagram 
 

 

Figuur E.42 
Activiteitendiagram 4.3 
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User interface  
Het invoeren van de verplaatsing van het object vindt plaats door het object 
op te ´pakken´ met de muispen, het daarna met ingedrukte pen te 
verplaatsen en het vervolgens los te laten op de gewenste plek in het 
model. 
Een illegaal object, dit is een object dat gedeeltelijk of in zijn geheel niet 
voldoet aan de randvoorwaarden of aan eisen vanuit het bestemmingsplan 
en het PVE, zal ten opzichte van de legale objecten een opvallend visueel 
gedrag vertonen, hierbij kan gedacht worden aan het continu laten variëren 
van de kleur van het object. Door het opvallende karakter blijft het voor de 
ontwerper duidelijk dat het gaat om een illegaal object, maar de gebruiker 
wordt verder niet in zijn handelsvrijheid beperkt. 
Het selecteren van een object gebeurt door het object éénmaal aan te 
klikken met de muispen. Een object deselecteren vindt plaats door het 
object nogmaals aan te klikken. 
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Use case 5.2: Roteer een object 
 
Beschrijving 
In deze use case worden de handelingen toegelicht die aan bod komen bij 
het roteren van een object. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht welk object geroteerd moet worden en om welke as het 
roteren moet gebeuren. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.43 
Contextdiagram 5.2 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een object in het 
model. 
 
 
3.  Selecteert de as 
waaromheen het object 
geroteerd moet worden. 
4.  Voert de rotatiehoek in. 
 
 
 

 
 
 
2.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
 
 
 
5.  Toont het object met deze 
rotatiehoek. 
6.  Valideert dat het object 
voldoet aan de 
randvoorwaarden/eisen vanuit 
het bestemmingsplan en het 
PVE. 
7.  Past de feedback aan; de 
use case eindigt. 

Alternatieve paden 
  Het systeem constateert (dat een deel van) het object niet 

voldoet aan de eisen/ randvoorwaarden vanuit het 
bestemmingsplan en/of het PVE: het systeem markeert het object 
als illegaal en gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper selecteert het verkeerde object: de ontwerper 

selecteert een ander object, het foutief geselecteerde object wordt 
automatisch gedeselecteerd.  
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Activiteitendiagram 
 

 
 

Figuur E.44 
Activiteitendiagram 5.2 
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User interface  
Een illegaal object, dit is een object dat gedeeltelijk of in zijn geheel niet 
voldoet aan de randvoorwaarden of aan eisen vanuit het bestemmingsplan 
en het PVE, zal ten opzichte van de legale objecten een opvallend visueel 
gedrag vertonen, hierbij kan gedacht worden aan het continu laten variëren 
van de kleur van het object. Door het opvallende karakter blijft het voor de 
ontwerper duidelijk dat het gaat om een illegaal object, maar de gebruiker 
wordt verder niet in zijn handelsvrijheid beperkt. 
Een object heeft drie rotatieassen. Het roteren van een object vindt plaats 
door eerst één van deze assen te selecteren en daarna met de muispen de 
gewenste hoek in te voeren. Bij het roteren van de strook wordt de 
rotatiehoek getoond om het roteren meer inzichtelijk te maken. 
Het selecteren van een object gebeurt door het object éénmaal aan te 
klikken met de muispen. Een object deselecteren vindt plaats door het 
object nog een keer aan te klikken.  
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Use case 5.3: Verander de grootte van een object 
 
Beschrijving 
Met het proces dat in deze use case wordt beschreven is het mogelijk om 
de maten van een object aan de passen. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.45 
Contextdiagram 5.3 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een object in het 
model. 
 
 
3.  Voert de nieuwe maten in. 
 
 
 

 
 
 
2.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
4.  Toont het object met deze 
maten. 
5.  Valideert dat het object 
voldoet aan de 
randvoorwaarden/eisen vanuit 
het bestemmingsplan en het 
PVE. 
6.  Past de feedback aan; de 
use case eindigt. 

Alternatieve paden 
  Het systeem constateert (dat een deel van) het object niet 

voldoet aan de eisen/ randvoorwaarden vanuit het 
bestemmingsplan en/of het PVE: het systeem markeert het object 
als illegaal en gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper selecteert het verkeerde object: de ontwerper 

selecteert een ander object, het foutief geselecteerde object wordt 
automatisch gedeselecteerd.  
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Activiteitendiagram 
 

 
 

Figuur E.46 
Activiteitendiagram 5.3 
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User interface  
Het is belangrijk om op te merken, dat de maten van een object niet 
uniform worden aangepast, maar via een van de drie assen van het object. 
Het object heeft per as (in principe) twee maatblokjes (zie de onderstaande 
afbeelding). Door één van deze blokjes te selecteren en deze vervolgens te 
verslepen, is het mogelijk om de gewenste grootte van het object te 
verkrijgen. Het is als het ware mogelijk om een bepaalde zijde van een 
object te selecteren en uit te rekken. Tijdens het verslepen van het 
maatblokje toont het systeem de tot dan toe bereikte grootte van het object. 
Dit maakt het aanpassen van objecten beter inzichtelijk voor de ontwerper.  
Een illegaal object, dit is een object dat gedeeltelijk of in zijn geheel niet 
voldoet aan de randvoorwaarden of aan eisen vanuit het bestemmingsplan 
en het PVE, zal ten opzichte van de legale objecten een opvallend visueel 
gedrag vertonen, hierbij kan gedacht worden aan het continu laten variëren 
van de kleur van het object (zie de voorbeelden hieronder). Door het 
opvallende karakter blijft het voor de ontwerper duidelijk dat het gaat om 
een illegaal object, maar de gebruiker wordt verder niet in zijn 
handelsvrijheid beperkt. 
Het selecteren van een object gebeurt door het object éénmaal aan te 
klikken met de muispen. Een object deselecteren vindt plaats door het 
object nog een keer aan te klikken. 
 
 
 
 

Figuur E.47 
De assen en de 
maatblokjes van een 
object 
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Use case 5.4: Wijzig de eigenschappen van een object  
 
Beschrijving 
Met het proces dat in deze use case wordt beschreven is het mogelijk om 
objecten te verschalen. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Voorwaarden 
Er is bedacht van welk object de eigenschappen gewijzigd moeten worden 
en wat deze veranderingen moeten zijn. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.48 
Contextdiagram 5.4 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een object in het 
model. 
 
 
3.  Include Verwissel werkview. 
4.  Wijzigt de te veranderen 
eigenschappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Include Verwissel werkview; 
de use case eindigt. 

 
 
 
2.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
 
 
5.  Toont het object met deze 
eigenschap. 
6.  Valideert dat het object met 
de veranderde eigenschap blijft 
voldoen aan de 
randvoorwaarden/eisen vanuit 
het bestemmingsplan en het 
PVE. 
7.  Past de feedback aan. 
 

Alternatieve paden 
  Het systeem constateert (dat een deel van) het object niet 

voldoet aan de eisen/ randvoorwaarden vanuit het 
bestemmingsplan en/of het PVE: het systeem markeert het object 
als illegaal en gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper selecteert het verkeerde object: de ontwerper 

selecteert een ander object, het foutief geselecteerde object wordt 
automatisch gedeselecteerd.  
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Activiteitendiagram 
 

 

Figuur E.49 
Activiteitendiagram 5.4 
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User interface  
Een illegaal object, dit is een object dat gedeeltelijk of in zijn geheel niet 
voldoet aan de randvoorwaarden of aan eisen vanuit het bestemmingsplan 
en het PVE, zal ten opzichte van de legale objecten een opvallend visueel 
gedrag vertonen, hierbij kan gedacht worden aan het continu laten variëren 
van de kleur van het object. Door het opvallende karakter blijft het voor de 
ontwerper duidelijk dat het gaat om een illegaal object, maar de gebruiker 
wordt verder niet in zijn handelsvrijheid beperkt. 
Het selecteren van een object gebeurt door het object éénmaal aan te 
klikken met de muispen. Een object deselecteren vindt plaats door het 
object nogmaals aan te klikken. 
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Use case 5.5: Verwijder een object 
 
Beschrijving 
In deze use case worden de handelingen toegelicht die een rol spelen bij 
het verwijderen van een object. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Voorwaarden 
De ontwerper moet weten welk object verwijderd moet worden. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.50 
Contextdiagram 5.5 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een object in het 
model. 
 
 
3.  Kiest Verwijder object. 
 
 
 

 
 
 
2.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
4.  Verwijdert het object. 
5.  Past de feedback aan; de 
use case eindigt. 

Alternatief pad 
  De ontwerper selecteert het verkeerde object: de ontwerper 

selecteert een ander object, het foutief geselecteerde object wordt 
automatisch gedeselecteerd.  
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Activiteitendiagram 
 

 
 
User interface  
Het object heeft naast de roteerassen en maatblokjes ook een 
verwijderblokje. Door op dit blokje te klikken verwijder je het object uit het 
model. 
Het selecteren van een object gebeurt door het object éénmaal aan te 
klikken met de muispen. Een object deselecteren vindt plaats door het 
object nog een keer aan te klikken. 
 

Figuur E.51 
Activiteitendiagram 5.4 
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Use case 5.6: Kopieer een object 
 
Beschrijving 
Deze use case behandelt de stappen die om de hoek komen kijken bij het 
kopiëren van een object. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Voorwaarden 
Men moet weten welke objecten gekopieerd moeten worden. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.52 
Contextdiagram 5.6 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een object in het 
model. 
 
 
3.  Selecteert de functie 
Kopieer. 
4.  Voert de verplaatsing in voor 
het nieuwe object. 
 
 
 
 

 
 
 
2.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
 
 
 
5.  Toont het nieuwe object met 
deze verplaatsing. 
6.  Valideert dat het object 
voldoet aan de 
randvoorwaarden/eisen vanuit 
het bestemmingsplan en het 
PVE. 
7.  Past de feedback aan; de 
use case eindigt. 

Alternatief pad 
  Het systeem constateert (dat een deel van) het object niet 

voldoet aan de eisen/ randvoorwaarden vanuit het 
bestemmingsplan en/of het PVE: het systeem markeert het object 
als illegaal en gaat verder met het basis pad. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.53 
Activiteitendiagram 5.4 
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User interface  
Het invoeren van de verplaatsing van het object vindt plaats door het 
originele object op te ´pakken´ met de muispen, het daarna met ingedrukte 
pen te verplaatsen en het vervolgens los te laten op de gewenste plek in 
het model. Op deze plek wordt een nieuw object getoond met dezelfde 
eigenschappen als het originele object. 
Een illegaal object, dit is een object dat gedeeltelijk of in zijn geheel niet 
voldoet aan de randvoorwaarden of aan eisen vanuit het bestemmingsplan 
en het PVE, zal ten opzichte van de legale objecten een opvallend visueel 
gedrag vertonen, hierbij kan gedacht worden aan het continu laten variëren 
van de kleur van het object. Door het opvallende karakter blijft het voor de 
ontwerper duidelijk dat het gaat om een illegaal object, maar de gebruiker 
wordt verder niet in zijn handelsvrijheid beperkt. 
Het selecteren van een object gebeurt door het object éénmaal aan te 
klikken met de muispen. Een object deselecteren vindt plaats door het 
object nog een keer aan te klikken. 
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Use case 5.7: Array een object 
 
Beschrijving 
In deze use case wordt de werkwijze beschreven voor het arrayen van een 
object. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.54 
Contextdiagram 5.7 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een object in het 
model. 
 
 
3. Selecteert de functie Array. 
 
5.  Vult per as in hoeveel maal 
het object gekopieerd moet 
worden. 
6.  Vult per as de unit-size in. 
 
 
 
 

 
 
 
2.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
4.  Toont het menu: Array. 
 
 
 
 
7.  Kopieert het object volgens 
de opgegeven waarden. 
8.  Valideert dat ieder object 
voldoet aan de 
randvoorwaarden/eisen vanuit 
het bestemmingsplan en het 
PVE. 
9.  Past de feedback aan; de 
use case eindigt. 

Alternatief pad 
  Het systeem constateert (dat een deel van) het object niet 

voldoet aan de eisen/randvoorwaarden vanuit het 
bestemmingsplan en/of het PVE: het systeem markeert het object 
als illegaal en gaat verder met het basis pad. 
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Activiteitendiagram 
 

Figuur E.55 
Activiteitendiagram 5.7 
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User interface  
Een illegaal object, dit is een object dat gedeeltelijk of in zijn geheel niet 
voldoet aan de randvoorwaarden of aan eisen vanuit het bestemmingsplan 
en het PVE, zal ten opzichte van de legale objecten een opvallend visueel 
gedrag vertonen, hierbij kan gedacht worden aan het continu laten variëren 
van de kleur van het object. Door het opvallende karakter blijft het voor de 
ontwerper duidelijk dat het gaat om een illegaal object, maar de gebruiker 
wordt verder niet in zijn handelsvrijheid beperkt. 
Het selecteren van een object gebeurt door het object éénmaal aan te 
klikken met de muispen. Een object deselecteren vindt plaats door het 
object nogmaals aan te klikken. 
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Use case 5.8: Align een object 
 
Beschrijving 
In deze use case komen de stappen aan bod die benodigd zijn voor het 
alignen van een object. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.56 
Contextdiagram 5.8 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van een object in het 
model. 
 
 
3.  Selecteert de functie Align. 
 
4.  Selecteert in de werkview 
meerdere objecten. 
5.  Haalt de align-strook naar 
de gewenste locatie in het 
model. 
 
 
 
7.  Verschuift de align-strook en 
daarmee de objecten die de 
strook tegenkomt. 
8.  Selecteert Klaar. 
 
 

 
 
 
2.  Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
4.  Toont het menu: Align. 
 
 
 
 
 
6.  Verschaalt de strook naar 
de maat van de geselecteerde 
objecten. 
 
 
 
 
9.  Toont de objecten op hun 
nieuwe plek; de use case 
eindigt. 

Alternatief pad 
  De ontwerper wil eerst de strook roteren: de ontwerper 

selecteert de rotatieas van de strook en voert vervolgens de 
rotatiehoek in. Het systeem toont de strook met deze hoek en het 
basis pad gaat verder. 
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Activiteitendiagram 
 

 
 
User interface  
Het selecteren van een object gebeurt door het object éénmaal aan te 
klikken met de muispen. Een object deselecteren vindt plaats door het 
object nog een keer aan te klikken.  

Figuur E.57 
Activiteitendiagram 5.8 
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E.6  Use case serie 6: Views 
 
Use case 6.1: Verwissel van werkview 
 
Beschrijving 
Met deze use case is het voor de ontwerper mogelijk om een andere 
werkview te selecteren uit de in de desk-CAVE beschikbare views. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Context diagram  
 

 
Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de gewenste 
CAVE view. 
 

 
 
 
 
2.  Verwisselt de view in het 
werkvlak op het werkblad met 
de geselecteerde view; de use 
case eindigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur E.58 
Contextdiagram 6.1 
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Activiteitendiagram  
 

 
 
User interface   
De ontwerper kan rechtstreeks in een menu op het werkvlak kiezen uit de 
verschillende views in de desk-CAVE (zie de onderstaande afbeelding). 
Het enige dat de ontwerper hoeft te doen om een bepaalde view te laten 
tonen in de werkview, is deze view in het menu te selecteren en het 
systeem verwisselt de gekozen view met de view dat tot op dat moment 
werd getoond in de werkview.  
 

Voorview
Linkerview

Rechterview

Werkview

Figuur E.60 
Het menu: Verwissel 
werkview 

Figuur E.59 
Activiteitendiagram 6.1 
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Use case 6.2: Pas de werkview aan: pan 
 
Beschrijving 
Met het proces, dat beschreven wordt in deze use case kan de gebruiker 
pannen binnen de view die getoond wordt in de werkview. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.61 
Contextdiagram 6.2 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1. De use case begint met het 
invoeren van de verplaatsing 
voor de view. 
 
 

 
 
 
2.  Toont de view in de 
werkview met deze 
verplaatsing; de use case 
eindigt. 

 
 
Activiteitendiagram 
 

 
 
User interface 
Het invoeren van de verplaatsingsfactor vindt plaats door in een zone 
buiten het werkview met de muispen te klikken. Door vervolgens met 
ingedrukte muispen in deze zone over het werkvlak te schuiven wordt de 
view die wordt getoond in de werkview, verplaatst. 

Figuur E.62 
Activiteitendiagram 6.2 
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Use case 6.3: Pas de werkview aan: zoom 
 
Beschrijving 
In deze use case wordt de tweede wijze beschreven waarop de view die 
getoond wordt in de werkview, aangepast kan worden, namelijk via zoom. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Context diagram  
 

 
 
Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1. De use case begint met het 
invoeren van de zoomfactor 
rechtstreeks op het werkvlak. 
 
 

 
 
 
2.  Verschaalt de view aan de 
hand van de ingevoerde 
zoomfactor; de use case 
eindigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur E.63 
Contextdiagram 6.3 
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Activiteitendiagram 
 

 
 
User interface 
Door de zoomschuif die getoond wordt langs de werkview met de muispen 
te selecteren en deze vervolgens met ingedrukte muispen te verplaatsen 
wordt de zoomfactor ingevoerd. 

Figuur E.64 
Activiteitendiagram 6.3 
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Use case 6.4: Pas de werkview aan: roteer 
 
Beschrijving 
Naast het pannen en zomen moet de view die in de werkview getoond 
wordt ook geroteerd kunnen worden. De stappen die hiervoor benodigd zijn 
komen aan bod in deze use case. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Context diagram  
 

 
 
Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1. De use case begint met het 
selecteren van de rotatieas. 
2.  Voert de rotatiehoek in. 
 
 

 
 
 
 
3.  Toont de view met de 
ingevoerde rotatiehoek; de use 
case eindigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur E.65 
Contextdiagram 6.4 
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Activiteitendiagram 
 

 
 
User interface 
Bij het roteren van de view wordt gebruik gemaakt van de kubus van Marc. 
Door de kubus te verdraaien om een bepaalde as wordt ten eerste de 
rotatieas en ten tweede de rotatiehoek ingevoerd. 

Figuur E.66 
Activiteitendiagram 6.4 
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Use case 6.5: Toon het model in VR 
 
Beschrijving 
In deze use case wordt de werkwijze toegelicht waarmee een ontwerper in 
staat wordt gesteld in VR door zijn of haar model heen te lopen. Om dit 
mogelijk te maken moeten de vier verschillende modelweergaven in de 
desk-CAVE worden verwisseld met één VR weergave van het model. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Hoog. 
 
Context diagram  
 

 
 
Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1. De use case begint met het 
selecteren van de functie VR. 
 
 
 
 
4.  Loopt door het model. 
5.  Selecteert Klaar om terug te 
keren naar de werkomgeving. 

 
 
2.  Toont in de desk-CAVE één 
weergave: de VR weergave. 
3.  Toont het menu: VR 
weergave. 
 
 
 
6.  Toont in de desk-CAVE de 
vier modelweergaven of te wel 
de werkomgeving; de use case 
eindigt. 

 
 
 

Figuur E.67 
Contextdiagram 6.5 



Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie 
 
 

 
 
Use cases  
 

123

Activiteitendiagram 
 

 
 
User interface 
Het lopen door het model in de VR omgeving gebeurt aan de hand van de 
kubus van Marc. Afhankelijk van de gekozen draairichting van de kubus 
beweeg je je in een bepaalde richting voort in de VR weergave van het 
model. 
 

Figuur E.68 
Activiteitendiagram 6.5 

Figuur E.69 
Het menu: VR weergave
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Use case 6.6: Toon de werkview in full screen weergave 
 
Beschrijving 
Aan de hand van deze use case kan een gebruiker van het systeem de 
werkview volledig opblazen naar de afmetingen van het werkvlak. Alle 
andere menu’s worden in deze modus niet meer getoond op het werkvlak.  
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Context diagram  
 

 
 
Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1. De use case begint met het 
selecteren van de functie Full 
screen. 
 
 
 
 
4.  Selecteert Klaar. 

 
 
 
2. Vult het werkvlak volledig 
met de werkview. 
3.  Toont het menu: Full screen 
weergave. 
 
5.  Toont de werkview in 
normale weergave op het 
werkvlak; de use case eindigt. 

 
 

Figuur E.70 
Contextdiagram 6.6 
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Activiteitendiagram 
 

 
 
 
User interface  
 

 

Figuur E.71 
Activiteitendiagram 6.6 

Figuur E.72 
Het menu: Full screen 
weergave 
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E.7  Use case serie 6: Bibliotheek 
 
Use case 7.1: Definieer een nieuw object in een bibliotheek 
 
Beschrijving 
In deze use case wordt beschreven hoe een nieuw object toegevoegd kan 
worden aan een bibliotheek. Deze werkwijze geldt voor alle bibliotheken, 
behalve voor de groepenbibliotheek (zie hiervoor use case 4.1). Voor het 
wijzigen van een object zie use case 7.2. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.73 
Contextdiagram 7.1 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de gewenste 
bibliotheek. 
 
 
3.  Selecteert in deze 
bibliotheek de functie Nieuw 
object. 
 
 
5.  Vult voor het nieuw object 
de gegevens in. 
 

 
 
 
2.  Toont de desbetreffende 
bibliotheek. 
 
 
 
4.  Toont in de bibliotheek een 
nieuw, ongedefinieerd object. 
 
 
6.  Controleert de ingevulde 
gegevens 
7.  Toont het object met deze 
eigenschappen; de use case 
eindigt. 

Alternatief pad 
  Het systeem constateert dat sommige gegevens niet voldoen 

of ontbreken: het systeem geeft een waarschuwing en vraagt de 
ontwerper ze aan te passen/in te vullen of ze zo te laten (deze 
gegevens worden dan verder niet meegenomen in het nieuwe 
model). De ontwerper gaat verder met het basis pad. 
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Activiteitendiagram 
 

 
 
User interface  
De gegevens voor het nieuwe object worden rechtstreeks in de bibliotheek 
zelf ingevuld middels het on screen toetsenbord en schuifjes e.d.. 
 
 

Figuur E.74 
Activiteitendiagram 7.1 
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Use case 7.2: Wijzig een object in een bibliotheek 
 
Beschrijving 
In deze use case wordt de werkwijze beschreven waarmee de 
eigenschappen van een object in een bibliotheek gewijzigd kan worden. 
Deze geldt voor alle bibliotheken, behalve voor de groepenbibliotheek (zie 
use case 4.3). 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.75 
Contextdiagram 7.2 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de gewenste 
bibliotheek. 
 
3.  Selecteert een object in 
deze bibliotheek. 
 
 
5.  Wijzigt rechtstreeks in de 
bibliotheek de eigenschappen 
van het object. 
 

 
 
 
2.  Toont de bibliotheek. 
 
 
4. Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
 
 
6.  Controleert de ingevulde 
gegevens. 
7.  Past het object aan; de use 
case eindigt. 

Alternatief pad 
  Het systeem constateert dat sommige gegevens niet voldoen 

of ontbreken: het systeem geeft een waarschuwing en vraagt de 
ontwerper ze aan te passen/in te vullen of ze zo te laten (deze 
gegevens worden dan verder niet meegenomen). De ontwerper 
gaat verder met het basis pad.  
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Activiteitendiagram 
 

 
 
User interface  
Het object kan rechtstreeks in de bibliotheek zelf worden aangepast 
middels het on screen toetsenbord en schuifjes e.d.. 

Figuur E.76 
Activiteitendiagram 7.2 
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Use case 7.3: Verwijder een object uit een bibliotheek 
 
Beschrijving 
De stappen die benodigd zijn voor het verwijderen van een object uit een 
bibliotheek komen aan bod in deze use case. Deze werkwijze geldt voor 
alle bibliotheken, inclusief de groepenbibliotheek. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Laag. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.77 
Contextdiagram 6.1 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.  De use case begint met het 
selecteren van de gewenste 
bibliotheek. 
 
 
3.  Selecteert een object in 
deze bibliotheek. 
 
 
5.  Selecteert in deze 
bibliotheek de functie Verwijder 
object. 
 
 

 
 
 
2.  Toont de desbetreffende 
bibliotheek. 
 
 
4. Markeert het object als 
geselecteerd. 
 
 
 
6.  Verwijdert het object uit de 
bibliotheek; de use case 
eindigt. 
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Activiteitendiagram 
 

 
 

 

Figuur E.78 
Activiteitendiagram 7.3 
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E.8  Use case serie 8: Instellingen 
 
Use case 8.1: Wijzig de instellingen 
 
Beschrijving 
Bij het aanmaken van een nieuw model zijn bepaalde randvoorwaarden 
geselecteerd en zijn daar waarden voor opgegeven (zie use case 2.1). 
Verder zijn de parameters geselecteerd waarop de ontwerper feedback 
wenst en is de desk-CAVE ingesteld. Met behulp van de stappen in deze 
use case is het mogelijk deze instellingen te veranderen. 
Randvoorwaarden en feedback parameters kunnen worden toegevoegd of 
opgegeven items kunnen worden gewijzigd en/of verwijderd. 
 
Acteur(s) 
Ontwerper, bijvoorbeeld een architect of een stedenbouwer. 
 
Prioriteit 
Middel. 
 
Context diagram  
 

 

Figuur E.79 
Contextdiagram 8.1 
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Flow of events  
 
Basis pad 

Ontwerper Systeem  
1.   De use case begint met het 
selecteren van de functie 
Instellingen. 
   
 
3. Vult voor iedere gewenste 
randvoorwaarde de waarde in. 
4.  Selecteert per 
randvoorwaarde Voeg 
randvoorwaarde toe. 
 
 
 
 
 
7.  Selecteert Volgende stap. 

 
 

9.  Selecteert de parameters 
waarop hij/zij feedback wil. 
10. De ontwerper selecteert 
Volgende stap. 
 
 
 
 
13. Kiest per CAVE-wand 
welke (initiële) view hij/zij wilt 
hebben. 
14. Kiest per view of hij/zij een 
grid wilt zien. 
15. Vult een bepaalde snap-
maat in (het eventueel per view 
geselecteerde grid is gekoppeld 
aan deze snap-maat). 
16. Selecteert Klaar. 
 

 
 
 
2.  Toont het menu: Instellingen 
- Randvoorwaarden. 
 
 
 
 
 
5. Controleert de ingevulde 
gegevens. 
6. Voegt de randvoorwaarde 
toe aan de 
randvoorwaardenlijst. 
 
8.  Toont het menu: Instellingen 
- Feedback. 
 
 
 
 
11. Toont de feedback in de 
desk-CAVE. 
12. Toont het menu: 
Instellingen - Views. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Stelt de CAVE in; de use 
case eindigt. 

Alternatieve paden 
  De ontwerper vergeet een randvoorwaarde: de ontwerper 

selecteert (zo vaak als nodig) Stap terug, voegt de 
randvoorwaarde alsnog toe en gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper wil een randvoorwaarde verwijderen: de 

ontwerper selecteert de gewenste randvoorwaarde in de lijst. 
Vervolgens selecteert hij/zij Verwijder en het systeem verwijdert 
de randvoorwaarde. Het basis pad gaat verder. 
 Het systeem constateert dat sommige gegevens niet voldoen 
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of ontbreken: het systeem geeft een waarschuwing en vraagt de 
ontwerper ze aan te passen/in te vullen of ze zo te laten (deze 
gegevens worden dan verder niet meegenomen bij het instellen 
van de desk-CAVE). De ontwerper gaat verder met het basis pad.  
 De ontwerper hecht geen belang aan snap: de ontwerper zet 

de snap uit en gaat verder met het basis pad. 
 De ontwerper vergeet na het invoeren van de gegevens van 

een randvoorwaarde Voer randvoorwaarde toe te selecteren 
voordat hij/zij de volgende stap selecteert: het systeem geeft een 
waarschuwing en vraagt of de randvoorwaarde alsnog moeten 
worden toegevoegd. De ontwerper maakt een keuze en het basis 
pad gaat verder. 

Alternatief pad: Wijzig een randvoorwaarde 
 1.  Het alternatieve pad begint 

met het selecteren van (zo 
vaak als nodig) Stap terug. 
2.  Selecteert de gewenste 
randvoorwaarde in de lijst. 
3.  Selecteert Wijzig. 
 
 
5.  Wijzigt de gegevens. 
6.  Selecteert Verander. 
 

 
 
 
 
 
 
4.  Toont de gegevens van het 
randvoorwaarde. 
 
 
7.  Wijzigt daadwerkelijk de 
gegevens; het basis pad gaat 
verder. 
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Activiteitendiagram 
 

 

Figuur E.80 
Activiteitendiagram 8.1 
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User interface 
 

 
 

Figuur E.82 
Het menu: Instellingen 
- Randvoorwaarden 

Figuur E.81 
Het menu: Instellingen - 
Feedback 
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Figuur E.83 
Het menu: Instellingen - 
Views 
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Bijlage F  Het logboek ontwikkelproces VisTa  
 
 
02 07 2002  
Het verwijderen van objecten (UC 5.5).Opnieuw nadenken over het 
verwijderen van objecten: de X-methode is niet duidelijk. Het X-object zorgt 
voor verwarring: staat het voor de x-as of voor het verwijderen van 
objecten.  
Kiezen voor een ander teken als verwijderblokje of een totaal andere wijze 
verzinnen voor het verwijderen van objecten? Nieuwe ideeën voor het 
verwijderblokje: een prullenbak of een gummetje. Andere wijze van 
verwijderen: Maak een zwart gat (prullenbak) en sleep daar het object naar 
toe.  
Nadelen: hiermee maak ik weer gebruik van de Windows bureaublad 
metafoor.  
Voordelen : het is een overzichtelijke en vertrouwde methode.  
 
In ieder geval niet gewenst: een apart functieknop voor het verwijderen van 
een object. Het weggooien moet op het object zelf uit te voeren zijn.  
Als de bestaande methode voor het weggooien van een object behouden 
blijft, moet er voor het verwijderblokje een object worden gekozen waardoor 
het voor iedereen (dus niet alleen voor de ingewijden) en in alle views 
(zowel in isometrie als in bovenaanzicht) duidelijk is waarvoor het object 
bedoeld is, namelijk voor het daadwerkelijk weggooien van een object.  
Verder moet er in het prototype een bescherming worden ingebouwd, zodat 
het niet mogelijk is per ongeluk een object weg te gooien, door bijvoorbeeld 
een keer verkeerd te klikken.  
Mogelijkheden:  
 

 Het tonen van Ja/Nee dialoogscherm (Windows bureaublad 
metafoor)  
 

 Het twee keer klikken op het verwijderblokje (met de mogelijkheid na 
de eerste keer klikken het te verwijderen object een aangepast 
uiterlijk te geven, bijvoorbeeld half transparant of een texture).  

 
 
Een afwijking van UC 5.5: extra stappen in de flow of events.  
3a. Systeem vraagt om bevestiging van het verwijderen van het object.  
3b. Gebruiker stemt in. Het basis pad gaat verder.  
of  
3b. Gebruiker wenst het object niet te verwijderen. Systeem deselecteert 

het object en de use case eindigt.  
 
Het roteren van objecten (UC 5.2)  
In het prototype heb ik het roteren van een object beperkt tot rotatie om de 
verticale as (de y-as in WorldUp). Dit heb ik gedaan, aangezien het roteren 
om alle assen blijkbaar moeilijk te implementeren is. Tevens heeft het 
beperken van de mogelijkheid tot roteren tot één rotatie-as geen grote 
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gevolgen voor het tonen van de werking van applicatie, omdat voor het 
modelleren van de 3D modellen de verticale as de meest belangrijke 
rotatie-as is, zeker in stedenbouwkundig zin.  
Veder moet het selecteren van de verticale as in bovenaanzicht/plattegrond 
view op de een of andere wijze verduidelijkt worden. Nu is deze as slechts 
een klein stipje.  
 
03 07 2002 
In Tilburg gewerkt.  
De inleiding van mij scriptie verfijnd en ´s avonds gemaild aan Henri, zodat 
hij de meest recente versie kan lezen. Verder heb ik een eerste versie van 
deze logboek gemaakt (als worddocument).  
Tip van Han: Voeg een Engelstalige samenvatting aan de scriptie toe, 
zodat het ook voor een niet Nederlandstalige duidelijk is wat mijn 
afstuderen behelst.  
 
04 07 2002  
Het verwijderen van objecten (UC 5.5) - vervolg  
Ik heb gekozen om de oorspronkelijke methode van het verwijderen van 
objecten te behouden. Op deze wijze is er geen aparte functie "delete" 
nodig. Het verwijderen van objecten is op deze wijze overzichtelijk en 
eenvoudig. Nadeel: het is niet mogelijk om meerdere objecten tegelijkertijd 
te verwijderen (niet verder over nadenken voor het prototype).  
Het verwijderblokje dient echter wel duidelijk te zijn. Het moet inzichtelijk 
zijn waar het voor staat. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een prullenbak. 
 

 
 
 
05 07 2002  
Het prototype voor de eerste keer getest in de desk-CAVE samen met de 
Mimio-muispen en het werkte naar tevredenheid. Het prototype heeft sinds 
vandaag drie schermen: een werkview, een voorview en een bibliotheek 
annex functie view.  
Dankzij Joran weet ik nu hoe ik kan voorkomen dat bepaalde, ongewenste 
zaken, zoals het grondvlak, worden geselecteerd. Tevens is deze methode 
handig om bij het roteren van een object een groter gebied aan te kunnen 
geven voor het selecteren van de gewenste as.  
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07 07 2002  
Vandaag heb ik gewerkt aan een logboek die via mijn website te wijzigen is 
en opgeslagen wordt in een database. Hierdoor kan ik het overal 
benaderen en aanpassen.  
Tevens heb ik een methode bedacht om mensen rechtstreeks naar een 
gedeelte van mijn website te kunnen sturen. 
 
08 07 2002  
Het roteren van objecten (UC 5.2) - vervolg  
Ik heb gewerkt aan het roteren van objecten. Het is gelukt om een object te 
roteren, maar door het roteren kunnen de x-as en de y-as verwisseld raken 
en hierdoor gaat het aanpassen van de assen en blokjes aan de 
afmetingen van een object niet goed. Het goed positioneren en oriënteren 
van de assen en de maat- en verwijderblokjes moet op een andere wijze 
plaatsvinden. Hoe ik het moet aanpassen weet ik echter nog niet.  
Tevens moet ik nog aandacht besteden aan hoe ik het roteren vanuit 
bovenaanzicht duidelijker kan maken. Een nadeel van Mimio is dat ik geen 
mouseover-event kan gebruiken. Dit gekoppeld aan het feit, dat ik geen 
aparte rotatie-mode heb (het roteren wordt direct op het object zelf 
uitgevoerd), betekent dat de as op zichzelf moet duidelijk zijn.  
Verder heb ik de code verfijnd. Tevens heeft WorldUp zo zijn 
eigenaardigheden, soms worden bij het openen van het prototype de 
afmetingen van het tweede scherm op nul gezet.  
 
10 07 2002  
Gewerkt in Tilburg.  
Het logboek is bijgewerkt. Verder heb ik nagedacht over hoe ik het 
probleem met het roteren van objecten kan oplossen (zie 08 07 2002).  
 
11 07 2002  
Het roteren van objecten (UC 5.2) - vervolg  
Het roteren van object om de verticale as werkt. Na wat gepuzzel in 
WorldUp is het gelukt om een object te roteren waarbij je de rotatiehoek te 
zien krijgt en om vervolgens de assen/maatblokjes goed te zetten aan het 
geroteerde object. Leve de GeomDimensions!!  
De wijze van het weergeven van de rotatiehoek bevalt mij nog niet. De 
standaard 3D-font valt mij tegen en de rotatiehoek is slecht te lezen 
doordat het wegvalt tegen de ondergrond. Ik ben op zoek naar andere font-
files. Blijkbaar heeft Marc Coomans een aantal standaard fonts naar 
WorldUp vertaald.  
 
12 07 2002  
Feedback  
Ik heb van Marc een aantal lettertypen gekregen en deze zijn vele malen 
beter dan de standaard WorldUp font. Het lukt echter niet om de letterkleur 
van het font in WorldUp aan te passen al beschikt het lettertype over een 
alpha-channel. Een bug in Worldup? Dit betekent dat ik voor iedere 
gewenste kleur een aparte lettertype heb aangemaakt. Tevens kan alleen 
gedurende het aanmaken van een 3D-Text object de font worden ingesteld. 
Dus wil ik de letterkleur van een object aanpassen, bijvoorbeeld wanneer 
de grenswaarde voor een bepaalde feedback-parameter is overschreden, 
dan moet ik het oude text-obejct vervangen door een ander object met de 
gewenste kleur.  
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Een eerste, ruwe versie van de feedback op model-niveau werkt. De 
feedback bestaat nu uit het totale aantal blokjes en het totale BVO. 
Wanneer het aanmaken van een model (zie use case 2.1) is gelukt, zal de 
feedback waarschijnlijk moeten worden verfijnd naar het aantal blokjes en 
de BVO per type basisobject. De weergave van de feedback moet onder 
andere qua kleur nog verbeterd worden.  
 
14 07 2002  
Het omgevingsmodel  
Voor het evalueren van het prototype is de VINEX locatie De Overhoeken 
te Berkel-Enschot (gemeente Tilburg) als voorbeeldproject genomen. Dit 
nog te ontwikkelen gebied bestaat in feite uit een vijftal deellocaties, de 
zogenaamde Overhoeken. Van de gemeente Tilburg heb ik van één van 
deze Overhoeken, namelijk van de Enschostebaan, een tweetal AutoCAD 
tekeningen gekregen. Aan de hand van deze tekeningen en een luchtfoto 
heb ik van het gebied een omgevingsmodel gemaakt. Bij het modelleren is 
rekening gehouden met het feit dat het model in WorldUp goed te renderen 
moet blijven. Dit betekent dat het model uit zo min mogelijk faces moet zijn 
opgebouwd. Dit heb ik bereikt door in het model slechts een gedeelte van 
het aantal huizen rondom De Enschotsbaan mee te nemen. 
 

 
 
 
15 07 2002  
Feedback - vervolg  
De weergave van de feedback is aangepast. De feedback valt in ieder 
geval goed op. Tevens heb ik ervoor gezorgd, dat de waarden van de twee 
feedback-parameters daadwerkelijk conform de eigenschappen van het 
model worden uitgerekend. Nu moet de feedback nog op de juiste 
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momenten worden geupdate. Dit moet gebeuren bij het plaatsen van 
basisobject (zie use case 3.1), het verwijderen van een object (zie use case 
5.5) en het veranderen van de grootte van een object (zie use case 5.4).  
 
16 07 2002  
Het aanpassen van de grootte van een object (UC 5.4)  
Vandaag heb ik gewerkt aan kunnen stretchen van een object. Het op de 
juiste wijze selecteren van de maatblokjes en het aanpassen van de 
weergave van een blokje nadat het geselecteerd is, kostte de enige moeite. 
Het kostte echter nog veel meer moeite om de juiste mode te zetten. In het 
prototype wordt afhankelijk van of een rotatie-as, een maatblokje of een 
verwijderblokje is geselecteerd respectievelijk de mode rotatie, stretch of 
delete gezet. Deze mode is nodig om op een juiste wijze het aanpassen 
van het object in de script aan te kunnen roepen. Het zetten van de mode 
gebeurde op het moment dat de linkermuisknop werd losgelaten, het 
zogenaamde Leftup-event. Wat bleek was dat dit event niet iedere keer 
werd aangeroepen. Het leftup-event vond af en toe niet plaats. Weer een 
bug in WorldUp. Dit betekende, dat ik de tot dan toe voltooide script weer 
kan wijzigen. Uiteindelijk is het gelukt om de juiste mode te zetten, maar ik 
vind dat het nog netter moet kunnen. Dus dat ga ik nog een keer proberen.  
Verder heb ik de script verder verfijnd en qua grootte teruggebracht.  
 
17 07 2002  
In Tilburg gewerkt aan het bijhouden van dit logboek. Verder heb ik aan 
mijn scriptie gewerkt.  
 
18 07 2002  
Het aanpassen van de grootte van een object (UC 5.4) - vervolg  
Verder gewerkt aan het kunnen stretchen van de basisobjecten. Het werkt 
al gedeeltelijk.  
 
19 07 2002  
Het aanpassen van de grootte van een object (UC 5.4) - vervolg  
Vandaag heb ik deze use case afgemaakt. Het is nu mogelijk om objecten 
te stretchen. Nu heb ik vier van de elf use cases af. Na mijn vakantie met 
de andere use cases.  
 
24 07 2002  
UC 3.1 Plaats een basisobject  
Bekeken of ik een basisobject vanuit de bibliotheek in het model kan 
plaatsen. Dit is moeilijker dan ik dacht, maar ik moet even logisch 
nadenken over hoe ik dat ga utwerken. Maar dit komt echter wel na de 
komende vakantie.  
 
07 08 2002  
Bezig geweest met mijn scriptie. De use cases in de lay-out van mijn 
scriptie gegooid.  
 
08 08 2002  
Verder gewerkt aan het omzetten van de use cases.  
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11 08 2002  
De abstract voor CAADfutures2003 te Taiwan van ons, prof. Bauke de 
Vries en mij, is goedgekeurd. De paper moet uiterlijk 30 september binnen 
zijn. Ik ga de eerste Nederlandse versie van de paper schrijven, waarna 
Bauke de paper gaat omzetten naar het Engels.  
 
12 08 2002  
Gewerkt aan de paper.  
 
13 08 2002  
Gewerkt aan de paper.  
 
14 08 2002  
Gewerkt aan de paper.  
 
15 08 2002  
Gewerkt aan de paper.  
 
16 08 2002  
Gewerkt aan de paper.  
 
21 08 2002  
In Tilburg gewerkt, o.a. aan mijn scriptie. Verder hebben we besproken hoe 
VisTa is in te zetten in het project Piushaven, waarvoor nu het ontwerp 
verder uitgewerkt moet worden. Ik heb afgesproken mijn begeleider op de 
hoogte te houden van de gang van zaken.  
 
22 08 2002  
De Nederlandse versie van de paper aangepast en meer referenties 
gezocht.  
 
23 08 2002  
De Nederlandse versie van de paper verder aangepast en meer referenties 
gezocht. Verder ben ik bezig geweest met mijn scriptie.  
 
24 08 2002  
Verder gewerkt aan mijn scriptie.  
 
25 08 2002  
Verder gewerkt aan mijn scriptie.  
 
26 08 2002  
Nagedacht over en geëxperimenteerd met de interface voor VisTa. Het 
moet een 3D interface worden dat breekt met de Windows metafoor. Dit 
blijft pittig ondanks al de aandacht die ik er al heb besteed.  
 
27 08 2002  
Verder nagedacht over de interface van VisTa.  
 
28 08 2002  
Deze website aangepast, onder meer deze log bijgewerkt. Bovendien heb 
ik verder gewerkt aan de interface.  
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29 08 2002  
Met Bauke gesproken over de paper. Deze is bijna af!! Tevens hebben we 
het kort gehad over de interafce. Met Joran een lijst gemaakt met 
verschillende types interfaces. Een leuke interface is de gestures-methode. 
Door middel van muisgebaren bepaalde zaken ontsluiten, bijvoorbeeld 
Open een model (UC 2.2), spreekt mij wel aan. Nog verder over nadenken.  
 
30 08 2002  
De paper nog een beetje verder bijgewerkt. Bovendien met mijn scriptie 
bezig geweest. Begonnen aan Hoofdstuk vier: het programma van eisen.  
 
31 08 2002  
Met mijn scriptie bezig geweest. Verder gewerkt aan het programma van 
eisen.  
 
01 09 2002  
Met mijn scriptie bezig geweest. Het programma van eisen verder ingevuld.  
 
02 09 2002  
Ik heb gekozen voor de gestures-methode als interface. In ieder geval 
verdient het om uitgetest te worden. Joran heeft uitgelegd hoe de gestures 
in WorldUp werken. Ik heb een eigen gestures-bibliotheek gemaakt met 
alleen die gestures die ik nodig heb. Bezig geweest met UC 2.4 De 
applicatie afsluiten en met UC 2.5 Importeer een omgevingsmodel.  
 
03 09 2002  
Bezig geweest met UC 2.5 Importeer een omgevingsmodel en met UC 6.1 
Verwissel van werkview. Aangezien ik nu met twee views werk is UC 6.1 
nog eenvoudig.  
 
04 09 2002  
Gewerkt in Tilburg. Verder gewerkt aan mijn scriptie: het programma van 
eisen.  
 
05 09 2002  
UC 5.2 Importeer een omgevingsmodel is af. Verder bezig geweest met de 
website voor het college Animation & Rendering.  
 
06 09 2002  
Joran heeft een opzet gemaakt voor het opslaan en openen van modellen. 
Aangezien mijn applicatie een WUP-bestand is, dat niet overschreven mag 
worden, moeten de modellen in een ander bestand worden opgeslagen. 
Hiervoor gebruik ik nu XML. Het opslaan is bijna af!  
 
 
09 09 2002  
Verder gewerkt aan UC 2.3 Sla een model op en begonnen met UC 2.2 
Open een bestaand model.  
 
10 09 2002  
Use case serie 2 is voor mijn prototype bijna af (behalve use case 2.1). Het 
opslaan van het project gebeurt op basis van versies. Iedere keer dat een 
model wordt opgeslagen, wordt een bestand aangemaakt met de naam van 
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het project en het versienummer. Hierdoor blijven de verschillende stadia 
van het model behouden en is het mogelijk terug te keren naar een 
bepaald moment in het ontwerpproces.  
Sommige scripts zullen bij het uitwerken van de overige use cases 
misschien licht worden aangepast.  
 
11 09 2002  
Begonnen met UC 6.5 Toon het model in VR. Het uitwerken van deze use 
case is veel pittiger dan ik verwacht had.  
 
12 09 2002  
Bezig geweest met UC 6.5. Deze use case vordert langzaam.  
 
13 09 2002  
Een bugje uit mijn prototype gehaald. De applicatie liep iedere keer vast 
wanneer ik het prototype afsloot. Het bleek te gaan om problemen met 
publieke/private variabelen. Verder ben ik bezig geweest met UC 6.5. 
Bovendien een korte demo gegeven aan Henri op een Intergraph met twee 
monitoren.  
 
16 09 2002  
Vanwege schouderklachten weinig gecomputerd vandaag. Wel heb ik 
´mijn´ computer verhuisd naar Vertigo.  
 
17 09 2002  
UC 6.5 Toon het model in VR is af! Met hulp van Joran uitgezocht waarom 
deze optie nog niet werkte. De fout was dat ik twee variabelen had 
omgewisseld (klein typefoutje?!). Verder aandacht besteedt aan de 
feedback. In VRmode kan de feedback uit beeld verdwijnen en tevens is 
het op een goede manier belichten van de feedback niet erg netjes. Ik wil 
dat de feedback goed in beeld is en duidelijk opvalt. De tekst moet daarom 
voldoende groot zijn en niet kunnen wegvallen. Dus de feedback moet op 
een andere wijze worden getoond. Waarschijnlijk middels een Delphi 
schermpje.  
 
18 09 2002  
Gewerkt in Tilburg.  
Dit logboek weer bijgewerkt. Verder gewerkt aan mijn scriptie, het 
programma van eisen. Tevens nagedacht over UC 3.1 Plaats een 
basisobject en over UC 2.1 Maak een nieuw model aan.  
 
19 09 2002  
De feedback omgezet naar een form in Delphi. Eerst een ontwerp voor het 
schermpje gemaakt. Vervolgens met Joran de koppeling gemaakt van 
Worldup met Delphi. De feedback scherm is nu veel overzichtelijker en valt 
beter op.  
 
20 09 2002  
Vandaag ben ik begonnen met UC 2.1 in Delphi te maken. Kon voor een 
deel verder bouwen op mijn eerste prototype in Delphi. Ik heb wel de 
vormgeving aangepast om het meer inzichtelijk te maken en heb sommige 
functionaliteiten van de pre-prototype laten vallen, zoals de mogelijkheid 
om willekeurig een kleur te kiezen en om objecten transparantie mee te 
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geven. Nu moet je in ieder geval invullen: de naam/type van het objecttype, 
de functie, het aantal en de afmetingen. Bij het invullen van een functie heb 
je de keuze uit een aantal al door mij ingevulde functies, o.a. work, life etc. 
of je kunt zelf een functie intypen, afhankelijk van de functie wordt in eerste 
instantie een kleur gekozen. Per functie heb ik een bepaalde kleur 
gekozen. De gebruiker kan van deze functie-kleur koppeling afwijken door 
zelf een kleur te kiezen. Het aantal kleuren heb ik beperkt tot zeven, dit is 
vanwege de koppeling van Delphi met Worldup en dat aangeven van 
materialen/kleuren aan objecten in WorldUp niet praktisch en erg 
omslachtig is. Iedere kleur in Delphi komt overeen met een bepaalde 
materiaal van een object in WorldUp. De objecten worden opgeslagen in 
een bestand dat projectafhankelijk is en dat dezelfde naam krijgt als het 
project. Dus per project krijg je twee typen bestanden: de opgeslagen 
modellen (een of meerdere bestanden afhankelijk van hoe vaak het model 
wordt opgeslagen) en een bibliotheek bestand met daarin de objecttypen.  
 
23 09 2002  
Verder gewerkt aan UC 2.1 Maak een nieuw model aan.  
Het invullen van de objecttyypen schiet al op. In eerste instantie beperk ik 
me tot het eerste scherm. Het tweede scherm, het opgeven van de 
feedback parameters en het instellen van de views, stel ik even uit. Nu kan 
ik naast objecttypen invullen, deze objecttypen ook weer aanpassen en 
verwijderen. Afbeeldingen gemaakt die in de bibliotheek worden getoond 
en die in het bibliotheek-bestand zullen worden opgeslagen.  
 
24 09 2002  
Begonnen met UC 3.1 Plaats een basisobject.  
Voor deze use case is een bibliotheek nodig, waaruit een object gekozen 
kan worden om dat object vervolgens in het model te plaatsen. Deze 
bibliotheek maak ik tevens in Delphi.  
 
25 09 2002  
Verder gewerkt aan UC 3.1. Bovendien heb ik bedacht dat het wel prettig is 
om de objecttypen in de bibliotheek te kunnen aanpassen en/of 
verwijderen. Aangezien ik al een vergelijkbare scherm (UC 2.1) hiervoor tot 
mijn beschikking heb en het aanpassen van dit scherm niet veel tijd zou 
kosten, besloot ik om UC serie 7 aan mijn prototype toe te voegen. Nu 
behoren UC 7.1 Definieer een nieuw object in een bibliotheek, UC 7.2 
Wijzig een object in een bibliotheek en UC 7.3 Verwijder een object uit een 
bibliotheek ook tot het prototype en hebben allemaal plaats gekregen in 
één scherm. Tot mijn schrik bedacht ik me op eens dat de schermen veel 
te groot zijn om in de desk-CAVE te kunnen tonen. Dus voor UC 2.1, UC 
3.1 en UC serie 7 de schermen moeten verkleinen.  
 
26 09 2002  
Samen met Maciej gewerkt aan UC 3.1. Hij heeft bedacht hoe het mogelijk 
is om objecten vanuit de bibliotheek via drag&drop in het model te 
plaatsen. Het plaatsen van objecten gebeurt middels drag&drop op een 
inzichtelijke en simpele wijze.  
 
27 09 2002  
Verder gewerkt aan UC 2.1, UC 3.1 en use case serie 7. Schermen verder 
verfijnd en de koppeling met WorldUp en Delphi verbeterd. Heb besloten 
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om ook UC 3.2 Plaats een strook in mijn prototype uit te werken, al dan niet 
op een beperkte wijze. Dom, dom, had me vergist in de resolutie van de 
desk-CAVE. Heb de Delphi-schermen uitgewerkt op een resolutie van 
1280*1024, maar moest uitgaan van 1024*768. Dus verder verkleinen. Nog 
even overwogen om twee verschillende schermtypen te maken, één voor 
de desk-CAVE en één voor een meer normale opstelling, maar dit zal veel 
extra, weinig nuttig werk betekenen, dus niet gedaan!  
 
29 09 2002  
Bezig geweest met UC 3.2. Moet hiervoor een invulscherm maken en de 
bibliotheek aanpassen zodat ook stroken (strips) kunnen worden gekozen. 
Er komt één projectonafhankelijk bestand met daarin alle strips. De strips 
kunnen wel worden aangepast. Tevens afbeeldingen gemaakt voor de 
bibliotheek, die de verschillende stroken moeten voorstellen. Ineens kwam 
Delphi met een foutmelding bij het opslaan van de bestanden, erg vreemd 
en kost me onnodig veel tijd.  
 
30 09 2002  
Het probleem met Delphi opgelost. Oorzaak: ik had voor een object in 
Delphi een naam gebruikt die beschermd bleek te zijn. Ineens besloot 
Delphi het object te hernoemen. Erg amusant!! Verder gewerkt aan UC 3.2. 
Omdat ik nu ook gebruik maak van cilinders als object, moet ik met 
drag&drop daar rekening meehouden.  
 
01 10 2002  
Verder gewerkt aan UC 2.1.  
Het tweede scherm voor het instellen van de feedback en de views 
gemaakt in WorldUp en in WorldUp gehangen.  
 
02 10 2002  
Er waren enkele problemen met de feedback. Soms werd de feedback 
scherm bij het openen van een project niet getoond. Problemen zijn nu 
opgelost. Tevens heeft Joran ervoor gezorgd dat ik een screendump van 
een van de windows van VisTa kan maken en opslaan als .bmp. Dus use 
case 2.5 Exporteer een model zit nu ook gedeeltelijk in mijn prototype. Nu 
nog een gesture ervoor bedenken.  
Verder wordt nu in de library-window het aantal blokken dat van een 
bepaald type is geplaatst, getoond. Het verwijderen van blokken en dus het 
afnemen van het nummer in de library-window was nog even pittig.  
´s Avonds nog even een afbeelding van de gestures gemaakt, dus wordt 
als een soort van Help bestand in het prototype getoond.  
 
03 10 2002  
Nog een use case erbij. UC 8.1 Wijzig de instellingen zit nu gedeeltelijk ook 
in het prototype. Verder nog een aantal kleine aanpassingen gemaakt.  
 
04 10 2002  
Het bewerken van een geplaatste strook gaf problemen, doordat stroken 
naast blokken ook cilinders kunnen zijn. De verantwoordelijke scripts 
hiervoor aangepast. Tevens UC 8.1 aangepast, nu kan ook de projectnaam 
worden aangepast. Bovendien heb ik het omgevingsmodel van De 
Enschotsebaan aangepast. Dit gaf groot gezeik tussen 3dsviz en WorldUp, 
maar ach ja: het prototype is nu (bijna) af!!!!!!!  
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07 10 2002  
Het omgevingsmodel is nu af. Na enige problemen tussen 3dsviz en 
WorldUp is het omgevingsmodel nu zo goed als naar wens.  
Het leek me handig nu ook een gedeelte van de feedback in het library-
window wordt getoond, het bibliotheek-bestand per versie op te slaan. UC 
8.1 en UC 2.1 aangepast, zodat het nu ook mogelijk is twee windows full 
screen te tonen. Eerst was het mogelijk om alleen window 2 full screen te 
tonen wanneer VisTa wordt gebruikt op een computer met twee 
monitoren/beamers. Voor window 1 werd vanwege het gebruik van VisTa in 
de desk-CAVE en diens afmetingen maar een klein deel van het eerste 
scherm gebruikt. Maar omdat VisTa ook te gebruiken is op twee normale 
monitoren, heb ik besloten om een kleine uitbreiding te maken.  
 
08 10 2002  
De laatste aanpassingen aan VisTa (hopelijk)!!!  
Nog een kleine uitbreiding: UC 6.3 Pas de werkview aan: zoom maakt nu 
deel uit van het prototype. Tevens wordt nu met een kleine vertraging het 
model zonder gesture-lijn als .bmp geëxporteerd . Bovendien kan ik nu 
middels een gesture de walker-dialoog tonen. Voor het zomen, importeren, 
exporteren en het tonen van de walker-dialoog de gestures aangepast en 
daarom ook de helpafbeelding aangepast. Wanneer leer ik het om zulke 
zaken op het laatst te maken, het steeds weer opnieuw aanpassen van 
deze afbeelding kost me kostbare tijd.  
Tenslotte het prototype getest op een Intergraph met twee monitoren. Na 
een paar kleine aanpassingen, werkt alles goed. Nu alleen nog uitzoeken 
hoe ik zonder overal Delphi te installeren mijn prototype kan tonen.  
 
09 10 2002  
Gewerkt in Tilburg.  
Leve de reorganisatie!!! Dit logboek weer aangepast en nagedacht over de 
evaluatie van mijn prototype.  
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Bijlage G  De handleiding van VisTa  
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u de handleiding die voor VisTa is 
opgesteld. 





 2

Introductie 
 
 

In het kader van het afstuderen bij de capaciteitsgroepen Ontwerpsystemen en Architectuur van de faculteit Bouwkunde van 
de Technische Universiteit Eindhoven is een prototype ontwikkeld voor een Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie, 

oftewel VisTa. Het betreft een ontwerp voor een interactief, Virtual Reality hulpmiddel voor het formuleren en evalueren 
van het ruimtelijke programma van eisen voor in het bijzonder een stedenbouwkundige situatie. 
 
Het doel van VisTa is te bekijken hoe nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality en de desk-CAVE, gebruikt kunnen worden bij 
het stedenbouwkundig ontwerpen. In plaats van een toetsenbord en muis werkt VisTa met een muispen en zogenaamde gestures, 
dit zijn tekens die je “schrijft” op het werkvlak van de desk-CAVE. 
 
In het prototype kan aan de hand van de volgende twee typen simpele objecten een compleet 3D model worden opgebouwd: 
 Basisobjecten. Dit zijn simpele 3D blokjes, te vergelijken met Lego blokjes, die bij het aanmaken van een nieuw model 

gecreëerd worden op basis van het PVE van het ontwerp. Deze blokjes hebben een bepaalde functie, bijvoorbeeld wonen. 
 Stroken. Deze objecten kunnen gebruikt worden om gebieden met een bepaalde functie aan te geven. De stroken worden 

onafhankelijk van het model aangemaakt. 
De diverse typen van objecten bevinden zich ieder in een aparte bibliotheek, waaruit de ontwerper/planner een object kan 
selecteren en plaatsen in het model. Vervolgens kunnen de objecten op verschillende wijze worden aangepast. Tevens is het 
mogelijk om een 3D omgeving van het ontwerp in het model binnen te halen.  
Bij het werken aan het model krijgt de ontwerper/planner feedback over wat zijn acties betekenen voor het gehele model. De 
ontwerper/planner bepaalt zelf bij het aanmaken van een nieuw model op welke parameters hij of zij feedback wil krijgen en aan 
welke waarden deze parameters moeten voldoen. 
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Model aanmaken 
Het invullen van het programma van eisen en het instellen van de views. 

 

Teken de gesture N. Vul het programma van eisen in. Kies: Next step. 

  
Stel de feedback en de 
views in. 

Kies: Finish. Het model wordt aangemaakt. 

  
Let op: De modelname en de objectgegevens (Name, Function, Color, Total number, Width, 

Depth en Height) zijn verplicht en moeten daarom ingevuld worden. 
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Model openen 
Het openen van een bestaand model. 

 
 
 
 
 

Teken de gesture O. Selecteer het gewenste te 
openen model. 

Kies: OK. Het model wordt geopend. 
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Importeren 
Het importeren van een omgevingsmodel. 

 
 
 
 
 

Teken de gesture    . Selecteer het gewenste te 
importeren omgevingsmodel. 

Kies: OK. Het omgevingsmodel wordt 
geïmporteerd. 

 

  

 



 

 7

Exporteren 
Het exporteren van het model. 

 
 
 
 
 

 Teken de gesture:    . Het model wordt 
geëxporteerd als: “modelname 
– modelversion .bmp” 
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Model opslaan 
Het opslaan van het model onder een automatisch gegenereerde bestandsnaam. 

 
 
 
 
 

Teken de gesture S. Het model wordt opslagen als: 
“modelname – modelversion (tijd-
datum) .ivm” 
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Model resetten 
Het terugzetten van het model in de originele staat. 

 
 
 
 
 

 Teken de gesture R. Alle objecten/stroken en het 
omgevingsmodel worden 
verwijderd. 

Let op: Het model wordt gedurende het uitvoeren van deze functie twee keer opgeslagen:  
één keer voor en één keer na het verwijderen van de objecten. 
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Model aanpassen 
Het wijzigen van de eigenschappen van het model. 

 
 
 
 
 

Teken de gesture P. Pas de eigenschappen van het 
model aan. 

Kies: OK. Het model wordt aangepast 
overeenkomstig de opgegeven 
eigenschappen. 
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Afsluiten 

Het afsluiten van VisTa. 
 
 
 
 
 

Teken de gesture E. Het model wordt afgesloten.  

 

Let op: Het model wordt gedurende het uitvoeren van deze 
functie opgeslagen (zie: Model opslaan). 
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Basisobject plaatsen 
Het plaatsen van een basisobject in het model. 

 
 
 
 
 

Selecteer de Objecten-
bibliotheek door één maal te 
klikken op Objects in de 
bibliotheekview. 

Selecteer het gewenste 
basisobject door het één 
keer aan te klikken.  

Plaats het basisobject in het 
model door het aan te klikken 
en met de muis(pen) 
ingedrukt te verslepen. 

Laat het basisobject los op de 
gewenste locatie in het model. 
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Strook plaatsen 
Het plaatsen van een strook in het model. 

 
 
 
 
 

Selecteer de Stroken-
bibliotheek door één keer te 
klikken op Strips in de 
bibliotheekview. 

Selecteer de gewenste 
strook door het één maal aan 
te klikken.  

Plaats de strook in het model 
door het aan te klikken en 
met de muis(pen) ingedrukt 
te verslepen. 

Laat de strook los op de 
gewenste locatie in het model. 
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Object verplaatsen 
Het verplaatsen van een object. 

 
 
 
 
 

 Selecteer het gewenste 
object door het één keer aan 
te klikken.  

Verplaats het object door  
het aan te klikken en met de 
muis(pen) ingedrukt te 
verslepen. 

Laat het object los op de 
gewenste locatie in het model. 
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Object roteren 
Het roteren van een object om de verticale as. 

 
 
 
 

Selecteer het gewenste 
object door het één maal aan 
te klikken.  

Selecteer de verticale 
rotatie-as door het één keer 
aan te klikken. 

Roteer het object door  
het aan te klikken en met de 
muis(pen) ingedrukt te 
verdraaien om de rotatie-as. 

Laat het object los wanneer 
de gewenste rotatie-hoek is 
bereikt. 

Let op: Het object blijft in rotatie-mode totdat het object gedeselecteerd wordt. Deselecteer een object door een ander 
object te selecteren, of op de grondplaat/omgevingsmodel te klikken. Om het geselecteerde object te verplaatsen moet het 

object eerst gedeselecteerd worden en vervolgens opnieuw geselecteerd worden. 
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Object stretchen  
Het veranderen van de afmetingen van een object. 

 
 
 
 

Selecteer het gewenste 
object door het één keer aan 
te klikken.  

Stretch het object door het 
gewenste stretchblokje aan te 
klikken en met de muis(pen) 
ingedrukt te verslepen. 

Laat het stretch-blokje los 
wanneer de gewenste 
grootte is bereikt. 

Let op: Het object blijft in stretch-mode totdat het object gedeselecteerd wordt. 
Deselecteer een object door een ander object te selecteren, of op de 

grondplaat/omgevingsmodel te klikken. Om het geselecteerde object te verplaatsen moet dit 
object eerst gedeselecteerd worden en vervolgens opnieuw geselecteerd worden. 
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Object kopiëren  
Het maken van een exacte kopie van een object. 

 
 
 
 

Selecteer het gewenste 
object door het één maal aan 
te klikken.  

Kopieer het object door het 
kopieer-blokje  (zie   d) één 
keer aan te klikken. 

Verplaats het gekopieerde 
object (zie Object 
verplaatsen) om bijvoorbeeld 
objecten te stapelen. 
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Object verwijderen 
Het verwijderen van een object. 

 
 
 
 
 

Selecteer het gewenste 
object door het één maal aan 
te klikken. 

Selecteer de prullenbak (zie 
 ) door het één keer aan te 

klikken. 

Verwijder het object door de 
prullenbak nog een keer te 
selecteren. 

Let op: Het deselecteren van het object breekt het verwijderen van het object af. 
Deselecteer een object door een ander object te selecteren, of op de 

grondplaat/omgevingsmodel te klikken. 
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Lopen/vliegen door het model 
Door het model heen lopen of vliegen om het van alle kanten te bekijken. 

 
 
 
 
 

 Teken de gesture M.  Houd de rechter muisknop 
ingedrukt om door het model 
heen te lopen of te vliegen.  

Let op: Teken nogmaals de gesture M om het lopen/vliegen te beëindigen. Het model wordt 
weer in de normale weergave getoond.  

Voor het aanpassen van de looproutine zie: Looproutine wijzigen.  
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Looproutine wijzigen 
Het tonen van het Walker-dialoog om de looproutine aan te kunnen passen. 

 
 
 
 
 

Teken de gesture W. Wijzig in de Walker dialoog 
de looproutine naar wens. 

Kies: OK. De looproutine wordt 
gewijzigd. 
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Werkview verwisselen 
De view zichtbaar in de werkview verwisselen met de view in de frontview. 

 
 
 
 
 

 Teken de gesture C. De view zichtbaar in de 
werkview wordt verwisseld 
met de view in de frontview. 
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Model tonen in VR 
Het combineren van de twee afzonderlijke views tot één VR-weergave. 

 
 
 
 
 

 Teken de gesture V. De beide views worden 
gecombineerd tot één VR 
weergave.  

Let op: Teken nogmaals de gesture V om terug te keren naar de normale views. 
Zie voor het bewegen door de VR omgeving: Lopen/vliegen door het model. 
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Zoomen 
Door middel van zoomen de werkview aanpassen. 

 
 
 
 
 

 Teken in de werkview de gesture  
      voor inzoomen of  
      voor uitzoomen 

De view zichtbaar in de 
werkview wordt aangepast. 

 
Let op: Alleen in een plattegrond-view kan worden gezoomd, niet in een perspectief-view. 
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 Basisobjecten-bibliotheek wijzigen 
Het aanpassen van de basisobjecten-bibliotheek. 

 
 
 
 
 

Kies in de Basisobjecten-
bibliotheek: Edit objecttypes. 

Wijzig de bibliotheek door 
een object toe te voegen, te 
wijzigen of te verwijderen.  

Kies: OK. De Basisobjecten-bibliotheek 
wordt gewijzigd. 

   
Let op: De objectgegevens (Name, Function, Color, Total number, Width, Depth en Height) zijn verplicht  

en moeten daarom ingevuld worden. 
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Strokenbibliotheek wijzigen  
Het aanpassen van de strokenbibliotheek. 

 
 
 
 
 

Kies in de Stroken-
bibliotheek: Edit strips. 

Wijzig de bibliotheek door 
een strook toe te voegen, te 
wijzigen of te verwijderen.  

Kies: OK. De Strokenbibliotheek wordt 
gewijzigd. 

   
Let op: De gegevens Name/type, Function, Form, Width en Depth zijn verplicht en moeten daarom ingevuld worden. 
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Gestures tonen  
Het tonen van een overzicht van de diverse gestures. 

 
 
 
 

Teken de gesture   .   Een scherm wordt getoond, 
waarin de verschillende 
gestures worden getoond.   
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Verborgen commando’s  
Overzicht van de commando’s uit te voeren via het toetsenbord. 

 
 
 
 A Exporteren Workview + Frontview 
 S Exporteren Frontview 
 D  Exporteren Workview 
 
 K Verbergen/tonen Bibliotheek 
 J Verbergen/tonen Feedback view  
 
 Z Inzoomen (onbeperkt) 
 X Uitzoomen 
  
 ← Naar Links bewegen 
 → Naar Rechts bewegen 
 ↓ Naar Achteren bewegen 
 
 F Wisselen tussen Walk en Fly mode 
 C Collision detection aan/uit 
 G Grund tracking aan/uit 
 1-0 Aanpassen loopsnelheid 
 W Tonen Walker-dialoog 
 
 V,B,N, M Aanpassen VR desk-CAVE instellingen 
 
 Q Afsluiten (zonder opslaan) 
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Bijlage H  De opdracht voor het experiment  
 
 
Op de volgende pagina vindt u de opdracht die in het experiment 
uitgevoerd diende te worden. 



 

 

De opdracht 
 
 
Rondom het dorp Berkel-Enschot (gemeente Tilburg) ligt het stedelijk 
nieuwbouwproject De Overhoeken. Het gaat om vijf gebieden die in de komende jaren 
ontwikkeld zullen gaan worden. Binnen De Enschotsebaan, één van de vijf 
Overhoeken, is voor dit experiment een deelgebied, zie de onderstaande plattegrond, 
gekozen. Op basis van dit gebied dient u de volgende opdracht uit te voeren: 
 
Maak voor het plangebied binnen De Enschotsebaan zoveel mogelijk 
ontwerpalternatieven. De ontwerpen dienen te gebaseerd zijn op het hieronder 
aangegeven programma van eisen. 
 
Het experiment bestaat uit drie sessies, waarbij in iedere sessie de opdracht middels 
een andere ontwerpmedium uitgewerkt zal worden. U heeft u de beschikking over drie 
ontwerpmedia, namelijk VisTa, AutoCAD en pen/papier. De opdracht wordt voor ieder 
ontwerpmedium één keer uitgevoerd. De tijd die u krijgt voor het ontwerpen bedraagt 
per ontwerptool 40 minuten. Belangrijk is dat het programma van eisen in zijn geheel 
terug komt in het ontwerp. Verder hoeven de diverse ontwerpalternatieven niet tot in 
detail worden uitgewerkt. De nadruk ligt in dit experiment op het maken van zinvolle, 
principe ontwerpvarianten en niet op het maken van gedetailleerde definitieve 
ontwerpen.  
 

 
 
Figuur: Plattegrond [plangebied (rood) en primaire groenstrook (groen)] en overzichtskaart. 
 
Het programma van eisen 
In het plangebied dienen de volgende aantallen objecten gerealiseerd te worden: 
 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, BVO 1500 m², eventueel 2 laags). 

 
Bij het ontwerpen dient men rekening te houden met het 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 (de 

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

 
Zie de reader voor meer informatie over het plangebied, De Enschotsebaan en De 
Overhoeken in het algemeen, bijvoorbeeld voor het bestemmingsplan en  luchtfoto’s. 
 

Het plangebied 

Primaire groenstrook 

De Enschotsebaan
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Bijlage I  De reader van het experiment  
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u de reader die voor het experiment is 
samengesteld. De reader bevat achtergrondinformatie ten aanzien van het 
voorbeeldproject dat voor het experiment is gekozen. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reader voor experiment   
Vincent Tabak   -   2-3-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Tilburg 
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Inleiding 
 
 
In het kader van mijn afstuderen bij de capaciteitsgroepen Ontwerpsystemen en Architectuur 
van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven is een prototype 
ontwikkeld voor een Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie, oftewel VisTa. Het 
betreft een ontwerp voor een interactief, Virtual Reality hulpmiddel voor het formuleren en 
evalueren van het ruimtelijke programma van eisen voor in het bijzonder een 
stedenbouwkundige situatie. Middels een kleinschalig experiment wordt het prototype 
geëvalueerd. Aan dit experiment zullen zowel (architectuur) studenten, als ervaren 
planologen en stedenbouwkundigen van de gemeente Tilburg deelnemen.  
Aan de deelnemers aan het experiment wordt gevraagd een ontwerp te maken voor een deel 
van het plangebeid van de nieuwbouwwijk de Overhoeken te Berkel-Enschot (gemeente 
Tilburg), namelijk een gebied binnen de overhoek De Enschotsebaan. Voor het uitwerken 
van deze ontwerpopdracht krijgen de deelnemers de beschikking over drie ontwerptools, 
namelijk VisTa, AutoCAD en pen/papier. Iedere deelnemer wordt verzocht middels deze 
tools de opdracht op basis van het verstrekte programma van eisen uit te werken.  
Het experiment bestaat in feite uit drie sessies, waarbij in iedere sessie dezelfde opdracht 
middels een andere ontwerptool uitgewerkt zal worden (zie onderstaand schema). De tijd die 
men krijgt voor het ontwerpen per ontwerptool wordt van tevoren aangekondigd en bedraagt 
voor iedere sessie 40 minuten. In de sessies wordt aan de deelnemers gevraagd zoveel 
mogelijk, zinvolle ontwerpalternatieven te creëren. De nadruk ligt hierbij op het maken van 
zinvolle ontwerpmogelijkheden en niet om het maken van zoveel mogelijk tekeningen. Na het 
verstrijken van de ontwerptijdsduur wordt de deelnemer gevraagd een enquêteformulier in te 
vullen over de waardering van de gebruikte ontwerptools. 
Deze reader bevat een verzameling van teksten en afbeeldingen met achtergrondinformatie 
ten aanzien van het voorbeeldproject dat voor het experiment is gekozen, namelijk het 
stedelijk nieuwbouw project De Overhoeken van de Gemeente Tilburg. Het is de bedoeling 
dat deze reader de deelnemer aan het experiment informatie verschaft dat van belang kan 
zijn bij het uitvoeren van de opdracht in het experiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema: Duur en indeling van het experiment 

De totale duur van het experiment bedraagt ongeveer 3 uur. 
Per sessie heeft u 40 minuten de tijd om de opdracht te 
volbrengen. 
De indeling van experiment ziet er als volgt uit: 
 Inlezen in het ontwerp. 
 De drie ontwerpsessies. 
 Invullen van het enquêteformulier. 
 Napraten.  

 
 Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 
Sessie 1 VisTa AutoCAD Pen/papier 
Korte pauze  
Sessie 2 AutoCAD Pen/papier VisTa 
Korte pauze  
Sessie 3 Pen/papier VisTa AutoCAD 



 

 

Introductie tot De Overhoeken 
 
 
Bij de ontwikkeling van het stedelijk nieuwbouw project De Overhoeken van de gemeente 
Tilburg gaat het om een samenhangende geheel van vijf deelplangebieden rond de 
bebouwde kom van Berkel-Enschot (zie onderstaande figuur). De (globale) planopzet gaat 
uit van ongeveer 1500 woningen in een plangebied van 15,2 hectare. Deze locatie leent zich 
qua woonmilieutypering uitstekend voor dorpswonen, tot uitdrukking komend in aangepaste 
verkavelingwijzen, relatief lage woningdichtheid en specifieke woningtypen. Gezien de 
afmetingen en situationele omstandigheden van de deellocaties verdient elk ervan een 
afzonderlijke en specifieke ontwikkeling, in een overwegend als ‘traditioneel’ te kenschetsen 
stedenbouwkundige en architectonische toonzetting. 
Het plangebied Overhoeken (zie figuur hieronder) omvat 5 Overhoeken, te weten: 
 Heikant, ingeklemd tussen de mogelijke ontsluitingsweg Noordoost, De Akker en de  

N-65. 
 De Akker, ingeklemd tussen de mogelijke ontsluitingsweg Noordoost, Heikant en de 

spoorlijn naar ’s-Hertogenbosch. 
 Spoorzone, ingeklemd tussen de spoorlijn naar ’s-Hertogenbosch en de bebouwde 

kom van Berkel-Enschot. 
 Koningsoord, ingeklemd tussen de spoorlijn naar ’s-Hertogenbosch en het centrum 

van Berkel-Enschot. 
 De Enschotsebaan, ingeklemd tussen de Noordoost tangent en de bebouwde kom 

van Berkel-Enschot. 
 

Figuur: Situering van De Overhoeken 



 

 

Planologische inkadering 
 
 
WoonVisie 
De WoonVisie Gemeente Tilburg (januari 2002) gaat uit van een evenwichtige, “ongedeelde” 
stad. Daarnaast staat vergroting van de variatie in en tussen woonmilieus centraal. In dat 
kader dienen 3 hoofd woonmilieutypen versterkt / uitgebreid te worden, te weten (zie figuur 
hieronder): 
 Het centrum stedelijk wonen (inbreiding, transformatie, groot en kleinschalig); 
 Het groen stedelijk wonen (uitbreiding, grootschalig en kleinschalig nieuw); 
 Het dorps / landelijk wonen (inbreiding, transformatie en uitbreiding, kleinschalig 

nieuw). 
De huidige woningvoorraad van Tilburg kenmerkt zich door veel woningen in de goedkopere 
sector. De woonwensen oriënteren zich met name op de hogere categorieën. 
In de stad is sprake van huur en koop, terwijl in het dorp minder sprake is van huur en juist 
meer van koop. Voorts richt de woonvraag zich in toenemende mate op de koopsector. 
Binnen de stad wordt uitgegaan van een geleide, min of meer strakke structuur terwijl het 
dorp zich zou moeten kenmerken door een wat opener lossere structuur.  
 

 
Figuur: Gewenste toekomstige woonmilieus (WoonVisie 2002) 

 
Voor de Overhoeken wordt specifiek uitgegaan van dorps / landelijk wonen. Kernpunten 
hierbinnen zijn: kleinschalig – voorzieningen op dorps niveau – losse stedenbouwkundige 
structuur – open bebouwing – groene uitstraling (accent op met name privaat groen) – 
particulier (en collectief) opdrachtgeverschap. Een speciaal aandachtspunt daarbij vormt de 
huisvesting, voorzieningen en zorg voor ouderen. 
 
Het bestemminsplan van De Enschotsenbaan 
Het bestemmingsplan ´Enschotsebaan Berkel-Enschot´, vastgesteld door de gemeenteraad 
Tilburg op 12 april 1999, goedgekeurd door GS op 09-11-1999 en bekrachtigd door de Raad 
van State op 19-12-2001, omvat de realisatie van een woonwijk met 230 tot 285 woningen, 
een gemengd gebied met woningen / bedrijven (ongeveer 35 kavels) en een bedrijventerrein 
met lichte bedrijvigheid. Voor dit bestemmingsplan geldt, met uitzondering van de 
spoorbaan, een uitwerkingsplicht. 
De woonwijk is gesitueerd tegen de bestaande bebouwde kom en de bedrijfsdoeleinden 
vormen de overgang tussen wonen en de aangrenzende infrastructuur (spoorbaan en 
Noordoost tangent). 



 

 

Binnen de woonfunctie wordt uitgegaan van circa 20 woningen per hectare. Een indicatie 
van de bebouwingstypes geeft aan 40% gesloten bebouwing, 40% halfopen bebouwing en 
20% open bebouwing. 
Bij het gemengde gebied wordt uitgegaan van het zogenaamde ´wilde wonen´, de 
hoofdfunctie is echter wonen. 
Het bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van 12,7 hectare moet een kleinschalig 
karakter krijgen voor met name dorpse bedrijvigheid vanuit Berkel-Enschot. De nadruk ligt op 
de bedrijfscategorieën 1 en 2. Tegen de Noordoost tangent is ook bedrijfscategorie 3 
mogelijk. 
De ontsluiting voor snel en langzaam verkeer wordt afgehandeld via het bestaande 
wegennet in Berkel-Enschot. Vooralsnog wordt uitgegaan van een parkeernorm van 1,5. De 
definitieve parkeernorm zal worden vastgesteld bij vaststelling van het uitwerkingsplan door 
de gemeenteraad. 
 

Figuur: Bestemmingsplan De Enschotsebaan. 
 
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren: Woon/werkcombinatie en geschakelde woningbouw. 



 

 

Ontwikkelingsplan / programma van eisen  
 
 
De Overhoeken 
In de Overhoeken dient met name een woningbouwprogramma gerealiseerd te worden. 
Daarnaast liggen er programmatische opgaven in het kader van kleinschalige bedrijvigheid 
(De Akker, Enschotsebaan) en voorzieningen (Koningsoord en Spoorzone). Binnen het 
geheel aan programmatische uitgangspunten dient dit programma gerealiseerd te worden 
binnen de maat en schaal van het dorp Berkel-Enschot. Deze maatvoering zou leidend 
moeten zijn voor alle Overhoeken en alle functies binnen de Overhoeken. Oftewel: 
 Dorps / Landelijk wonen op ruime kavels met relatief weinig openbaar groen en niet 

stedelijk wonen op kleine kavels met relatief veel openbaar groen. 
 Een dorpscentrum met kleine speciale winkels in een groene allurevolle setting en 

niet het grootstedelijk winkelcentrum. 
 Dorps / Landelijk werken in kleinere eenheden met weinig volume (de 

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

Bij dorps / landelijk wonen gaat het om specifieke kavelmaten (woningdichtheden) en 
woningtypologieën. Een niet limitatieve opsomming waarbij het aandeel eigen grond afneemt 
van grote tuin via hof tot terras. Alle woontypologieën lenen zich voor aanpasbaar bouwen. 
 Landhuizen op kavels van 1.000 – 2.500 m2. 
 Twee of meer geschakelde woningen in een rij met onderliggende kavels van 250 – 

500 /650 m2. 
 Twee of meer geschakelde woningen in een complex op onderliggende kavels van 

150 – 300 m2 en een ruime gemeenschappelijke kavel. 
 Geclusterde woningen in de vorm van een hofstee. 
 Kleinschalige stapeling van woningen met ruime terrassen. 

De woning dichtheden zullen met de hiervoor geschetste voorbeelden liggen tussen 5 
(dorpsrand) en 25-30 (dorpscentrum) woningen per hectare. Deze dichtheden zullen nader 
beschouwd moeten worden in het kader van de woningbouwprogrammering in kwantitatieve 
en kwalitatieve zin en de vigerende bestemmingsplannen. 
 
Globaal bestaat het programmeringschema uit (prijspeil 2002): 
 Huur, goedkoop / sociale huur (15% van totaal, € 400 - € 500):  225 woningen; 
 Huur, duur (5% van totaal, tot circa € 800):  75 woningen; 
 Koop, goedkoop (5% van totaal, € 110.000 - € 135.000):  75 woningen; 
 Koop, middelduur (25% van totaal, € 135.000 - € 200.000):   375 woningen; 
 Koop, duur (50% van totaal, € 200.000 - € 400.000):  750 woningen. 

Voor deze laatste categorie geldt een vrij op naam prijs vanaf € 200.000 met als referentie 
voor de bovengrens € 400.000. Deze referentie bovengrens wordt meegegeven ten behoeve 
toekomstige overeenkomsten met marktpartijen (zie verder onder 11, Proces van 
Gebiedsontwikkeling). Binnen dit programma zou in ruime mate, tenminste 35% of te wel 
circa 500 woningen, voldaan moeten worden aan particulier en collectief 
opdrachtgeverschap.  
Binnen de grove uitsplitsing van 20% goedkoop, 30% middelduur en 50% duur zijn variaties 
van koop naar huur en omgekeerd mogelijk. Deze variaties worden ingegeven door 
specifieke vragen vanuit de woningcorporaties en de zorg en ouderenhuisvesting. Vanuit de 
zorg en de ouderenhuisvesting gaat het om een geïntegreerd, flexibel en gedifferentieerd 
aanbod van wonen, zorg, service en dienstverlening.  
Ondanks het feit dat ouderen, maar ook andere doelgroepen zoals gehandicapten, steeds 
meer en langer in hun eigen woonomgeving blijven zal ook intramurale zorg noodzakelijk 
blijven. De extramurale zorg zal steeds meer gestalte krijgen vanuit servicepunten in de wijk. 
Voor de Overhoeken houdt dit in een intramuraal centrum bij voorkeur in de overhoek 



 

 

Koningsoord en tenminste een extramuraal steunpunt in de overhoek Heikant. Leidraad 
daarbij vormt de woonzorg / servicezone. Een speciaal aandachtspunt is dat de overhoek 
Koningsoord niet alleen ingevuld moet worden met deze doelgroepen. Een stelregel in deze 
is dat maximaal 60-65% van de woningen voor deze doelgroepen gereserveerd zou kunnen 
worden. 
De voorgaande aspecten zijn vertaald in voorlopige werkprogramma’s per overhoek. Een 
speciaal aandachtspunt hierbij vormt de invulling van het zogenaamde particuliere en 
collectieve opdrachtgeverschap. 
 
De Enschotsebaan 
In deelgebied Enschotsebaan is sprake van bedrijfsdoeleinden, met name tegen de 
Noordoost tangent aan, in kleinschalige bedrijvigheid en van wonen. Voor de woonfunctie 
wordt vooralsnog uitgegaan van 300 - 500 woningen (met name eengezinswoningen) in de 
volgende categorieën: 
 Koop – middelduur (40%); 
 Koop – duur (60%). 

Voor de Enschotsebaan wordt bij 50% van de woningen het particulier opdrachtgeverschap 
geambieerd. De overige woningen zullen projectmatig ontwikkeld en gerealiseerd kunnen 
worden. 
Daarnaast kan in dit deelgebied 9 – 10 hectare worden uitgegeven ten behoeve van 
kleinschalige bedrijvigheid. 
 
Dit programma past niet overal even goed binnen de thans van kracht zijnde 
bestemmingsplannen. Bij de overhoek De Enschotsebaan zijn de verschillen tussen het 
woningaantal in het programma en bestemmingsplan aanzienlijk, namelijk: 
 Bestemmingsplan: 230 – 285    
 Programma: 300 – 500 

 
Het woonprofiel voor De Enschotsebaan luidt: 
 Dorpsrand; buurt 
 Gemengd gebruik (wonen + bedrijfsdoeleinden); puur wonen 
 Overwegend eengezinswoningen 
 Accent op particulier opdrachtgeverschap 

 
Verder wordt de woningtypologie bepaald door: 
 Accent woon/werkcombinaties m.n. combi kavels 1500-2000 m² perceelsoppervlak 

(in dit geval bedrijfsruimte met woonhuis, verhouding 60:40%),  
 Verder woon/werkcombinaties (perceelsgrootte 500-600 m², werkareaal 2-laags, 

netto: 100-150 m²) 
 Voorts woningen in open verkaveling, al dan niet afgewisseld met 2-/3-kappers e.d.  

 
 
 



 

 

Bijlage: Kwaliteitsprofiel De Overhoeken 
 

 
OVERHOEKEN 

 
Impressie (woon)omgeving Woonprofielen Klantgroepen  

 
Gebiedsgegevens:  

- Plangebied:  151 ha (bruto) 
- Grondgebruik: overwegend agrarisch (landbouw, bomen- / fruitteelt) met enkele verspreid liggende woningen 

en/of agrarische bedrijven 
- Woningtypologie: grondgebonden woningen 

 

                  1.  Enschotse Baan 
 

                 
  2.  Hoolstraat      3.  Berkengaarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2

3 



 

 

OVERHOEKEN 
 

Impressie (woon)omgeving Woonprofielen Klantgroepen  
 

Woonmilieutypering: 
Bij de ontwikkeling van het gebied Overhoeken gaat het om een samenhangende geheel van vijf deelplan-gebieden, 
gelegen in een halve krans om de noord(west) zijde van het dorp Berkel-Enschot; resp.: Enschotse Baan, 
Koningsoord, Spoorzone, De Akker en Heikant. De (globale) planopzet gaat vooralsnog uit van ongeveer 1.500 
woningen in totaal. 
Deze (uitleg-)locatie leent zich qua woonmilieutypering uitstekend voor het invulling geven aan de vraag naar dorps-
wonen op de Tilburgse woningmarkt, tot uitdrukking komend in aangepaste verkavelings- en ontsluitingswijzen, 
relatief lage woningdichtheid (en dynamiek) en specifieke woningtypen. Daarbij dient voor een deel ook ingespeeld 
te worden op de “lokale” vraag vanuit Berkel-Enschot. Deze kent o.m. een duidelijke demografisch aspect (i.c. 
vergrijzing); nieuwbouw, met name welke gericht is op lokale ouderen, kan ter plaatse leiden tot doorstroming (en… 
tot eventuele transformatie).  
Gezien afmetingen en situationele omstandigheden van de deel-locaties verdient elk ervan een afzonderlijke en 
specifieke ontwikkeling, in een overwegend als ‘traditioneel’ te kenschetsen stedenbouwkundige en architectonische 
toonzetting. Hierbij past een per deel-locaties eigensoortige (programma-)karakteristiek, o.a. geïnspireerd op 
thema’s als wonen & zorg  en  woon/werk-combinaties, overwegend in grondgebonden woningtypen. Voorts veel 
ruimte voor particulier initiatief. 
JtB 

 

                      
 

Koningsoord       Enschotse Baan 
• Dorps-centrum; hof / erf 
• Puur wonen (+ zorg); gemengd gebruik 

  (wonen + dienstverl. / cultuur / kunst) 
• Mix mgw (!) – egw 
 

• Dorps-rand; buurt 
• Gemengd gebruik (bedrijfsdoeleinden + wonen); 

puur wonen 
• Overwegend egw 
• Accent op part. opdrachtg.  

 
 

                
 
De Akker / Heikant              Spoorzone 
• Dorps-rand; buurt 
• Puur wonen ( optie: zorgsteunpt.) 
• Overwegend egw 
• Accent op part. opdrachtg. 
 
 
 
 

• Dorps-centrum; plein 
• Gemengd gebruik (wonen + zakelijke- & maatsch. 

dienstverl.); puur wonen 
• Mix mgw – egw 

Wo                 
Wk 



 
 

OVERHOEKEN 
 

Impressie (woon)omgeving Woonprofielen Klantgroepen 
 

Omschrijving Inkomen Stichtingskosten (Huur 
en/of Koop) 

Verdeling Klasse 

 
-   modale senior 
 
-   traditionalist 
 
-   welgesteld gezin 
-   welgestelde senior 
 
 

 
< €30/-35.000 
 
 €30-40.000 
 
€60.000 – 
         ≥ €75.000 
 
 

 
< €135.000 (H & K) 
 
< €200.000 (K & H) 
 
€200.000 –  
        ≥ €320.000 (K) 

 
20% 
 
30% 
 
50% 

 
‘basis’ 
 
‘comfort’ 
 
‘royaal’(30%) en  
   ‘excellent’(20%) 
 
 

 
 
 
 
 



Bijlage: Luchtfoto’s De Enschotsebaan 
 
 

Zie uitvergroting op de volgende pagina. 
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Bijlage J  Het enquêteformulier voor het experiment  
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u het enquêteformulier, dat door de 
deelnemers aan het eind van het experiment is ingevuld. 



 

Enquêteformulier – Experiment VisTa 
 
Naam:  
 
Datum: 

  

 
 
In deze vragenlijst worden vragen behandeld die betrekking hebben op de drie in het 
experiment gebruikte ontwerpmedia. Kies a.u.b. één antwoord per vraag. 
 
 
Algemeen 
 
Vraag 1  In welke mate maakt u gebruik van een computer? 
 

 Veel (oftewel meer dan 4 uur per dag) 
 Gemiddeld (oftewel minder dan 4 uur per dag) 
 Weinig (oftewel enkele uren per week) 

  
 
Vraag 2  Hoeveel ervaring heeft u met CAD [Computer Aided Design] (oftewel hoeveel 
ervaring heeft u met CAD pakketten zoals AutoCAD en 3D Studio VIZ)? 
 

 Veel (oftewel meerdere jaren intensief toegepast) 
 Gemiddeld (oftewel regelmatig toegepast) 
 Weinig (oftewel niet of nauwelijks toegepast) 

 
 
Vraag 3  Zet de drie ontwerpmedia in volgorde van gebruiksgemak. 

 
1: Het gemakkelijkst is 2 3: Het moeilijkst is 
 VisTa 
 AutoCAD 
 Pen/papier 

 VisTa 
 AutoCAD 
 Pen/papier 

 VisTa 
 AutoCAD 
 Pen/papier 

 
 

Vraag 4  Wat beviel u het meeste aan het ontwerpmedium? 
 

 
 VisTa 
 
 
 AutoCAD 
 
 

 Pen/papier 
 

 
 
 



 

 

Vraag 5  Wat beviel u het minste aan het ontwerpmedium? 
 

 
 VisTa 
 
 
 AutoCAD 
 
 

 Pen/papier 
 

 
 
Vraag 6  Waarin is VisTa beter dan AutoCAD en pen/papier (oftewel als je VisTa 
vergelijkt met AutoCAD en pen/papier, welke onderdelen van VisTa springen er dan 
positief uit)? 
  
 

 

 

 

 
 
 
Vraag 7  Waarin is AutoCAD beter dan VisTa en pen/papier (oftewel als je AutoCAD 
vergelijkt met VisTa en pen/papier, welke onderdelen van AutoCAD springen er dan 
positief uit)? 
 
 

 

 

 

 
 
 
Vraag 8  Waarin is papier/pen beter dan VisTa en AutoCAD (oftewel als je pen/papier 
vergelijkt met VisTa en AutoCAD, welke onderdelen van papier/pen springen er dan 
positief uit)? 
 
 

 

 

 

 



 

 

Vraag 9  Is het ontwerpmedium interessant om in uw werk te gebruiken (oftewel kunt u 
zich voorstellen, dat u het ontwerpmedium in uw werk zou gebruiken)?  
 
VisTa AutoCAD Pen/papier 
 Ja 
 Nee 

 Ja 
 Nee 

 Ja 
 Nee 

 
Vraag 9a  Zo ja: bij welke werkzaamheden, gelieve enkele voorbeelden te noemen. 
 

 
 VisTa 
 
 
 AutoCAD 
 
 

 Pen/papier 
 

 
Vraag 9b  Zo nee: waarom niet? 

 
 
 
 VisTa 

 
 
 
 AutoCAD 

 
 
 
 Pen/papier 

 
 
 
Vraag 10  In hoeverre ondersteunt het ontwerpmedium het uitvoeren van de 
ontwerpopdracht (bijvoorbeeld in de zin van het opstellen van een ruimtelijk plan en het 
volgen van het programma van eisen)? 
 
VisTa AutoCAD Pen/papier 
 Zeer uitgebreid 
 Uitgebreid 
 Ondersteunend noch 
 belemmerend 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 Zeer uitgebreid 
 Uitgebreid 
 Ondersteunend noch 
 belemmerend 
 Slecht 
 Zeer slecht 

 Zeer uitgebreid 
 Uitgebreid 
 Ondersteunend noch 
 belemmerend 
 Slecht 
 Zeer slecht 



 

 

User interface 
 
Vraag 11  Hoe beoordeelt u het gebruiksgemak van de gebruikte invoermedia (oftewel 
hoe waardeert u respectievelijk de muispen, muis/toetsenbord en potlood/stift)? 
 
VisTa: muispen AutoCAD: 

muis/toetsenbord 
Pen/papier: potlood, stift 
etc. 

 Zeer makkelijk 
 Makkelijk 
 Helpend noch storend 
 Onprettig 
 Zeer onprettig 

 Zeer makkelijk 
 Makkelijk 
 Helpend noch storend 
 Onprettig 
 Zeer onprettig 

 Zeer makkelijk 
 Makkelijk 
 Helpend noch storend 
 Onprettig 
 Zeer onprettig 

 
 
Vraag 12  Kunt u enkele sterke en zwakke punten van de gebruikte invoermedia 
noemen? 
 

+  

+  

-  VisTa 

-  

+  

+  

-  AutoCAD 

-  

+  

+  

-  Pen/papier 

-  
 
 
Vraag 13  Hoe waardeert u de verschillende technieken waarmee informatie werd 
aangeboden (oftewel hoe beoordeelt u de desk-CAVE, (multi) monitor en papier)? 
 
VisTa: desk-CAVE AutoCAD: (multi) monitor Pen/papier: papier 
 Overzichtelijk 
 Duidelijk 
 Neutraal  
 Rommelig 
 Onoverzichtelijk 

 Overzichtelijk 
 Duidelijk 
 Neutraal 
 Rommelig 
 Onoverzichtelijk 

 Overzichtelijk 
 Duidelijk 
 Neutraal 
 Rommelig 
 Onoverzichtelijk 

 
 
Vraag 14  Hoe snel kon u omgaan met het ontwerpmedium (oftewel hoe snel wist u het 
ontwerpmedium te gebruiken)? 
 
VisTa AutoCAD Pen/papier 
 Zeer snel 
 Snel 
 Sneller noch 
langzamer  dan 
andere media 
 Langzaam 
 Zeer langzaam 

 Zeer snel 
 Snel 
 Sneller noch 
langzamer  dan 
andere media 
 Langzaam 
 Zeer langzaam 

 Zeer snel 
 Snel 
 Sneller noch 
langzamer  dan 
andere media 
 Langzaam 
 Zeer langzaam 



 

 

Objecten en functies 
 
Vraag 15  Had gedurende het ontwerpen een functie een ander resultaat dan u had 
verwacht? 
 
VisTa AutoCAD Pen/papier 
 Ja 
 Nee 

 Ja 
 Nee 

 Ja 
 Nee 

 
Vraag 15a  Zo ja: hoe vaak kwam dit voor? 

 
VisTa AutoCAD Pen/papier 
 Regelmatig 
 Soms 
 Zelden 

 Regelmatig 
 Soms 
 Zelden 

 Regelmatig 
 Soms 
 Zelden 

 
Vraag 15b  Zo ja: kunt u enkele voorbeelden noemen? 

 
 
 VisTa 
 
 
 AutoCAD 
 
 
 Pen/papier 
 

 
 
Vraag 16  Wat heeft u gemist in het ontwerpmedium? 
 

 
 
 VisTa 

 
 
 
 AutoCAD 

 
 
 
 Pen/papier 

 
 
 



 

 

Feedback 
 
Vraag 17  Vond u het belangrijk om terugkoppeling te krijgen bij het ontwerpen (oftewel 
hechtte u waarde aan de aangeboden feedback)? 
 

 Ja 
 Nee 

 
 
Vraag 18  Hoe beoordeelt u de terugkoppeling in het ontwerpmedium? 

 
VisTa 
 Relevant: helpend 
 Interessant 
 Niet gebruikt: helpend 
 noch storend 
 Niet interessant 
 Niet relevant: storend 

 
 
Vraag 19  Had u gedurende het ontwerpen terugkoppeling op andere aspecten 
gewenst? 
 
VisTa 
 Ja 
 Nee 

 
Vraag 19a  Zo ja: Op welke aspecten had u terugkoppeling gewenst? 
 

 
 
 
 

VisTa 

 
 



 

 

Overige opmerkingen 
 
Vraag 20  Wanneer u nog opmerkingen/tips/kritiek heeft, vul deze dan hieronder in. 
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Bijlage K  Resultaten van het experiment  
 
 
In deze bijlage vindt u de verschillende varainten die de deelnemers 
voor de drie ontwerpmedia (VisTa, AutoCAD/VIZ, pen/papier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VisTa  
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Han te Brummelstroete [9-1-2003] 

VisTa 
1 

AutoCAD Potlood/papier 
0 1 
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Henri Achten [9-1-2003] 

VisTa 
1 

AutoCAD 
1 2 

 Potlood/papier 
1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VisTa  
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Bauke de Vries [9-1-2003] 

VisTa 
1 

2 

AutoCAD 
1 2 
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 Potlood/papier 
1 2 

3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VisTa  
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Nicole Segers [9-2-2003] 

VisTa 
1 

2 

3 

4 



Visueel & Interactief STedenbouwkundig Applicatie 
 
 

 
 
Resultaten van het experiment  
 

211

5 

6 

VIZ 
1 2 

3  

 
 
 
 
 
 

 



VisTa  
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 Potlood/papier 
1 2 

3 4 

5 6 
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Ronald Schuurmans [7-2-2003] 

VisTa 
1 

VIZ 
1  

 Potlood/papier 
1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VisTa  
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Carry Limpens [7-2-2003] 

VisTa 
1 

AutoCAD 
0  

 Potlood/papier 
1 2 
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Bijlage L  Analyse van het experiment  
 
 
In deze bijalge worden de uitkomsten van de analyse van de resultaten van 
het experiment behandeld. 
 
De analyse van het aantal varianten 
Een variant wordt gekenmerkt door voldoende mate van afwijking ten 
opzichte van een vorige en/of volgende variant. Het verplaatsen, roteren 
van één gebouw leidt niet tot een nieuw variant. Verder moet in een variant 
een bepaalde mate van definitiefheid inzitten. Dit wil echter niet zeggen, dat 
een ontwerp geen variant is als niet volledig voldaan is aan het programma 
van eisen. Enige afwijking is toegestaan, mits de variant het idee geeft, dat 
de ontwerper getracht heeft er het programma van eisen in te hebben 
verwezenlijkt.  
Het aantal varianten, dat per medium is gemaakt vindt u in de 
onderstaande diagram. 
 

 

Figuur L.1 
Het aantal varianten 
dat met de drie media 
gemaakt zijn. 

Aantal varianten

17

12

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pen/papier

AutoCAD

VisTa



VisTa  
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De toetsing van de varianten aan het programma van eisen 
In de onderstaande twee diagrammen staan respectievelijk het totaal 
aantal afwijkingen van het programma van eisen dat per ontwerpmedium is 
gemaakt en de gemiddelde afwijking per medium 

 
VisTa: de meeste afwijkingen onder de eis (vier van de vijf) komen vooral 
door ''dubbele blokjes". 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.  
Pen/papier: naast deze afwijkingen van de eisen uit het programma van 
eisen is in de varianten vaak een ander probleem te herkennen, namelijk 
dat de objecten die woningen voorstellen te klein zijn (in ieder geval qua 
oppervlak) en/of dat de objecten te dicht op elkaar staan, dus dat de kavel 
maat te klein is; dit laatste geldt vooral voor de woon/werkcombinaties. 

Figuur L.3 
De afwijkingen per 
variant per medium. 

Aantal afwijkingen per variant per medium

0.82

0.38

0.5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Pen/papier

AutoCAD

VisTa

Figuur L.2 
De afwijkingen van het 
programma van eisen 

Afwijkingen van het programma van eisen

5

1

5 1

2

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pen/papier

AutoCAD

VisTa

Afw ijkingen onder de eis

Afw ijkingen boven de eis
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De analyse van het enquêteformulier 
De onderstaande diagrammen zijn de uitkomsten van de verwerking van 
het enquêteformulier (zie bijlage J) dat door de deelnemers aan het eind 
van het experiment is ingevuld. 
 
Vraag 1  In welke mate maakt u gebruik van een computer? 
 

 Vraag 2  Hoeveel ervaring heeft u met CAD [Computer Aided Design] 
(oftewel hoeveel ervaring heeft u met CAD pakketten zoals AutoCAD en 3D 
Studio VIZ)? 
 

Mate van computergebruik

0 1 2 3 4 5 6

Weinig

Gemiddeld

Veel

Figuur L.4 
De mate van 
computergebruik. 

Mate van ervaring met CAD

0 1 2 3 4 5 6

Weinig

Gemiddeld

Veel

Figuur L.5 
De mate van ervaring 
met CAD software. 
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Vraag 3  Zet de drie ontwerpmedia in volgorde van gebruiksgemak. 

 
Sterke punten van VisTa: 
 

 Controle van aantal/beheer van objecten waardoor eenvoudig een 
doelstelling gecontroleerd kan worden (feedback over aantallen) 

 
 Terugkoppeling in 3D (instant 3D view, 3D feedback: rechtstreekse 

programma feedback) 
 

 Kopieer en verplaats functie  
 

 Manier van werken sluit aan bij handtekenen 
 

 Koppeling typologie en kleur  
 
 

Zwakke punten van VisTa: 
 

 Rotatie is niet helemaal handig (niet al te intuïtieve manier van 
roteren en selecteren) 

 
 Vormen altijd blokvormig (alles is blokjes) 

 
 De stedenbouwkundige werkt vanuit kavels niet vanuit gebouw, 

positie gebouwen t.o.v. elkaar is niet te bepalen zonder 'plot' 
 

Waardering algehele gebruiksgemak

0 1 2 3 4 5 6

Het moeilijkst

Makkelijk noch
moeilijk

Het
makkelijkst

VisTa
AutoCAD
Pen/papier

Figuur L.6 
De waardering van het 
gebruiksgemak van de 
drie ontwerpmedia. 
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 Commando's in graphite stijl (liever menu) 
 

 
Vraag 4  Wat beviel u het meeste aan het ontwerpmedium? 
 
Voor VisTa: 
 

 De feedback over aantallen. 
 

 De kopieer en verplaats functie, instant 3D view. 
 

 Terugkoppeling in 3D. 
 

 3D feedback: rechtstreekse programma feedback, manier van werken  
sluit aan bij handtekenen. 

 
 Het bijhouden aantal geplaatste woningen als check, typologie en 

kleur automatisch. 
 

 De controle van aantal, beheer van objecten waardoor eenvoudig een 
doelstelling gecontroleerd kan worden. 

 
 
Vraag 5  Wat beviel u het minste aan het ontwerpmedium? 
 
Voor VisTa: 
 

 Alles is blokjes (vormen altijd blok). 
 

 De rotatie functie is niet helemaal handig (niet al te intuïtieve manier 
van roteren en selecteren). 

 De stedenbouwkundige werkt vanuit kavels niet vanuit gebouw, 
positie gebouwen t.o.v. elkaar is niet te bepalen zonder 'plot'. 

 
 De commando's in graphite stijl. 

 
 
Vraag 6  Waarin is VisTa beter dan AutoCAD en pen/papier (oftewel als je 
VisTa vergelijkt met AutoCAD en pen/papier, welke onderdelen van VisTa 
springen er dan positief uit)? 
 

 Eenvoudige veranderbaarheid: de gebouwen gedragen zich meer als 
objecten die je kunt oppakken en manipuleren (verplaatsen, 
verschalen) (met weinig handelingen 3d object in juiste positie). 

 
 Logica: eerst programma vastleggen en dan ontwerpen. 

 



VisTa  
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 Feedback (alle info bij elkaar, de check met aantal woningen,  
objectbeheersing (nummering, type)). 

 
 Combi gebruiksgemak en resultaat (feedback plattegrond in 3D en 

'opbrengst' in zowel vierkante meters als aantallen). 
 

 Het vooraf definiëren van types. 
 
 
Vraag 9  Is het ontwerpmedium interessant om in uw werk te gebruiken 
(oftewel kunt u zich voorstellen, dat u het ontwerpmedium in uw werk zou 
gebruiken)?   
 

 
Vraag 9a  Zo ja: bij welke werkzaamheden, gelieve enkele voorbeelden te 
noemen. 
 

 Snelle volumestudies. 
 

 Bouwprogramma in ruimtelijke context plaatsen. 
 

 Schetsen. 
 
 
Vraag 9b  Zo nee: waarom niet? 
 

 Stedenbouw is niet mijn gebied, VisTa is vooral daarvoor geschikt. 
 

Toepasbaar in eigen werk?

0 1 2 3 4 5 6

nvt

Nee

Ja

VisTa
AutoCAD
Pen/papier

Figuur L.7 
De toepasbaarheid van de 
ontwerpmedia in het werk 
van de deelnemers. 
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 Nog iets te prematuur: de voordelen wegen nog niet op tegen de 
nadelen (snelheid van werken) 

 
 
Vraag 10  In hoeverre ondersteunt het ontwerpmedium het uitvoeren van 
de ontwerpopdracht (bijvoorbeeld in de zin van het opstellen van een 
ruimtelijk plan en het volgen van het programma van eisen)? 
 

 
Vraag 11  Hoe beoordeelt u het gebruiksgemak van de gebruikte 
invoermedia (oftewel hoe waardeert u respectievelijk de muispen, 
muis/toetsenbord en potlood/stift)? 
 

Waardering ondersteuning ontwerpopdracht

0

2

2

0

2

1

1

1

0

0

1

3

2

0

1

0 1 2 3 4 5 6

Zeer slecht

Slecht

Ondersteunend
noch belemmerend

Uitgebreid

 Zeer uitgebreid

VisTa

AutoCAD

Pen/papier

Figuur L.8 
De mate van 
ondersteuning van de 
ontwerpopdracht door 
de ontwerpmedia. 

Waardering gebruiksgemak invoermedia

0 1 2 3 4 5 6

Zeer onprettig

Onprettig

Helpend noch storend

Makkelijk

 Zeer makkelijk

VisTa
AutoCAD
Pen/papier

Figuur L.9 
De waardering van de 
gebruikte invoermedia 
(input devices). 
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Vraag 12  Kunt u enkele sterke en zwakke punten van de gebruikte 
invoermedia noemen? 
 
Voor VisTa: 
 
Sterke punten: 
 

 Je kunt je aandacht houden bij 1 invoerapparaat 
 

 Eenvoudiger dan muis (pen an sich handig) 
 

Zwakke punten: 
 

 Onnauwkeurig 
 

 Te hard drukken op pen 
 
 
Vraag 13  Hoe waardeert u de verschillende technieken waarmee 
informatie werd aangeboden (oftewel hoe beoordeelt u de desk-CAVE, 
(multi) monitor en papier)? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Waardering output technieken 
0 1 2 3 4 5 6

Onoverzichtelijk

Rommelig

Neutraal

Duidelijk

Overzichtelijk

VisTa
AutoCAD
Pen/papier

Figuur L.10 
De waardering van de 
gebruikte output 
technieken. 
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Vraag 14  Hoe snel kon u omgaan met het ontwerpmedium (oftewel hoe 
snel wist u het ontwerpmedium te gebruiken)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 15  Had gedurende het ontwerpen een functie een ander resultaat 
dan u had verwacht? 

 
 
 

Waardering omgangssnelheid

0 1 2 3 4 5 6

Zeer langzaam

Langzaam

Sneller noch langzamer

Snel

Zeer snel

VisTa
AutoCAD
Pen/papier

Figuur L.11 
De waardering van de 
omgangssnelheid van 
de ontwerpmedia. 

Weken functies af van verwachtingen?

0 1 2 3 4 5 6

Nee

Ja

VisTa
AutoCAD
Pen/papier

Figuur L.12 
De mate waarin 
functies afweken van 
de verwachtingen. 
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Vraag 15a  Zo ja: hoe vaak kwam dit voor? 
 

 
Vraag 15b  Zo ja: kunt u enkele voorbeelden noemen? 
 
Voor VisTa: 
 

 Het kopiëren anders dan verwacht: levert objecten op dezelfde plaats 
op. 

 
 Het roteren gaat soms lastig. 

 
 Het verplaatsen van een object 

 
 De pijltjes (verschaalblokjes) waren niet om object mee te roteren. 

 
 
Vraag 16  Wat heeft u gemist in het ontwerpmedium? 
 
Voor VisTa: 
 

 Kavel/bebouwing onderscheid. 
 

 Kopieeropties. 
 

 Meer vrijheid in ontwerpen → meer typen objecten (kap of zo) 
 

 Meer textures. 
 

Regelmaat van afwijking functies

0 1 2 3 4 5 6

Regelmatig

Soms

Zelden

VisTa
AutoCAD
Pen/papier

Figuur L.13 
De regelmaat van het 
afwijken van functies. 
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 Tekst invoer naast het dialoogbox 
 
 
Vraag 17  Vond u het belangrijk om terugkoppeling te krijgen bij het 
ontwerpen (oftewel hechtte u waarde aan de aangeboden feedback)? 
 

 
Vraag 18  Hoe beoordeelt u de terugkoppeling in het ontwerpmedium? 
 

 

Was de feedback in VisTa van belang?

0 1 2 3 4 5 6

Nee

Ja

Figuur L.14 
Het belang van de 
feedback in VisTa. 

Waardering feedback in VisTa

0 1 2 3 4 5 6

Niet relevant

Niet interessant

Niet gebruikt

Interessant

Relevant

Figuur L.15 
De waardering van de 
feedback in VisTa. 
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Vraag 19  Had u gedurende het ontwerpen terugkoppeling op andere 
aspecten gewenst? 
 

 
Vraag 19a  Zo ja: Op welke aspecten had u terugkoppeling gewenst? 
 

 Alarm wanneer overschrijding norm 
 

 Rotatiehoek 
 

 Meerdere verdiepingen/hoogte verschillen 
 

 Kavelgrootte bij objecten om erfgrenzen aan te geven 
 
 
Overige opmerkingen: 
 

 Kavel is uitgangspunt voor stedenbouwkundige schets. 
 

 Test VisTa in een meer stedelijke omgeving dan is 3D feedback véél 
relevanter, hoogtes (t.o.v. straat, openbare ruimte), breedtes, open 
ruimte. Dan is ‘walk’ optie relevanter. 

 
 Invoerscherm: verschil modelnaam met objectnaam aangeven. 

 
 Mogelijkheid tot hoogte maken. Gevel = 2 ½ D. 

 
 Mogelijkheid tot array. 

 
 Mogelijkheid tot andere vormen dan box. 

 

Andere feedback gewenst?

0 1 2 3 4 5 6

Nee

Ja

Figuur L.16 
Mate waarin feedback 
parameters werden 
gemist. 
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Bijlage M  Evaluatie ontwerp De Enschotsebaan 
 
 
Op het eind van het afstuderen is nog een kleinschalig experiment 
uitgevoerd. Gedurende een ontwerpbijeenkomst voor een deellocatie van 
de Overhoeken, namelijk de Enschotsebaan, ontstond het idee om het 
schetsontwerp wat er toen voor de betreffende overhoek lag, door te 
rekenen op een soortgelijke manier als in paragraaf 2.3.2 is behandeld, nu 
alleen met VisTa. De uitkomsten van dit experiment worden behandeld in 
deze bijlage. 
 
Met VisTa is een opzet gemaakt voor het gebied. Deze opzet is gebaseerd 
op het stedenbouwkundig plan wat er toen voor het gebied lag. Vanuit dit 
plan zijn alle woongebieden, groenstroken en wegen meegenomen in een 
drie dimensionaal omgevingsmodel, dat gebruikt is als onderlegger bij het 
maken van de opzet. 
In de opzet zijn in totaal 288 woningen gerealiseerd. In de onderstaande 
opsomming zijn de aantallen woningen per type aangegeven: 
   

 Vrijstaande woningen op een kavel van 300-400 m2: 161 
 

 2-/3- kappers op een kavel van 300-400 m2: 93  
 

 Woon-werk-combinaties op een kavel van ongeveer 600 m2: 15  
 

 Combi kavels van 1500-2000 m2: 19 
  
 
In het programma van eisen voor het betreffende gebied (zie Bijlage I) 
wordt uitgegaan van 300 - 500 woningen. Aan deze eis voldoet de opzet 
dus niet. Het lage aantal woningen wordt veroorzaakt door de grote 
kavelmaten die voor deze opzet zijn gebruikt, en de vanuit het 
stedenbouwkundige plan meegenomen vele en grote groenvoorzieningen. 
 
De onderstaande afbeeldingen geven een impressie van de opzet: 
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