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Voorwoord 

Zo'n anderhalf jaar geleden heb ik mij aangesloten bij het afstudeeratelier 'Off te Map'. Een 
atelier waar plekken op een heel andere manier worden bekeken dan gangbaar is in de 
stedebouw. Iedereen kiest zijn eigen invalshoek en gaat als ontdekkingsreiziger tientallen 
keren naar zijn of haar gebied . Ik heb de stad 's Hertogenbosch gekozen als object voor mijn 
onderzoek. Dus door weer en wind, zon en regen, met de auto, op de fiets en lopend heb ik 
dagen in de stad doorgebracht. Ik heb de 's Hertogenbosch door en door leren kennen. 

Mijn invalshoek: groen, is voortgekomen uit mijn passie voor de natuur en de mens. Ik denk 
dat deze interesses er ook wel in grote mate toe hebben bijgedragen om te kiezen voor de 
richting stedebouw. Ik heb eerst een jaar Communicatie gestudeerd, daarna dacht ik dat 
Architectuur echt iets voor mij was, vervolgens Bouwfysica en toen .. in een helder moment, 
heb ik me ingeschreven voor de Master Urban Design and Planning. Achteraf lijkt dit heel 
logisch en de beste keuze die ik ooit had kunnen maken. Hierbij kun je de 'mens' en de 
'natuur' prima combineren. Ruimtes maken waar mensen zich prettig in voelen . 

Bij alle keuzes en omwentelingen die ik gemaakt heb, hebben mijn ouders me altijd mijn 
gang laten gaan en erop gerekend dat ik er uiteindelijk wel uit zou komen. Ik wil hen heel 
erg bedanken voor het vertrouwen dat ze altijd in mij gesteld hebben en voor het feit dat ze 
altijd voor me klaar hebben gestaan! 

Mijn begeleiders, Bruno de Meulder, Han Lorzing en Hans Snijders, verdienen ook zeker een 
bedankje. Ik vond het een leuke afstudeercommissie. Zij hebben alledrie vanuit een geheel 
eigen invalshoek gekeken naar wat ik telkens liet zien. Vaak verassend verschillend, maar 
het was wel erg leerzaam en heeft mij ertoe gedwongen naar veel verschillende aspecten te 
kijken. Ik heb heel veel geleerd van alledrie. 

Tot slot wil ik Tijs bedanken voor het telkens maar weer luisteren en meedenken. Zijn 
verhelderende blik op de dingen en goede verwoordingen hebben mij steeds verder geholpen. 
Verder heeft hij ervoor gezorgd dat het afstuderen naast een lastige periode ook een heel 
leuke is geworden! 

Dit verslag is tevens de afsluiting van een zeer fijne studententijd . Ik heb veel leuke dingen 
meegemaakt en veel leuke mensen leren kennen, maar na 7 jaar is het ook wel erg fijn om 
afgestudeerd te zijn. Ik ben er klaar voor om aan het 'echte' leven te beginnen. 

Zoals gezegd ligt als afsluiting dit afstudeerrapport voor u. Bij dit atelier is kaart- en 
beeldmateriaal ontzettend belangrijk. Ik heb dan ook geprobeerd een zo beeldend mogelijk 
resultaat te bewerkstelligen. Ik hoop dat jullie me veel plezier dit verslag lezen en bekijken. 

Anneke van Sonsbeek 



Kijken naar de stad vanuit het groen. 

Twee doorsnedes door de stad met grote en 
klelne groengeblecJen daaraan. Alie tijdsschalen 
waarin de stad is gebouwd worden op deze ma
nier meegenomen. 

Alie scenes achter elkaar vormen een film van 
's Hertogenbosch. 
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Samenvatting 

In dit afstudeerproject is de stad nu eens niet vanuit de bebouwing, maar juist vanuit de 
inverse hiervan bekeken, namelijk 'groen'. De stad wordt gelezen vanuit het groen. Als 
onderzoeksgebied is gekozen voor de stad 's Hertogenbosch. Dit project is uitgevoerd onder 
de vleugels van het afstudeeratelier 'Off the map'. 

Het afstudeerproject bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt gevormd door een 
uitgebreide analyse. Hiervoor is de metafoor van een film gebruikt. De analyse is weergegeven 
in de vorm van een draaiboek van deze film. 

Door middel van twee doorsnedes dwars door Den Bosch (noord-zuid en oost-west) wordt 
een groot aantal verschillende groene plekken behandeld. Op deze manier komt groen in veel 
varierende wijken, gebouwd in uiteenlopende tijdsperiodes en op verschillende schaalniveau's, 
aan bod. 

Niet alleen de uiterlijke verschijningsvorm, het decor, bepaalt hoe de film verloopt. Ook 
het verhaal en het spel zijn doorslaggevend voor het al dan niet succesvol zijn van de film. 
Samen vormen deze drie onderdelen en mijn eigen interpretatie een scene uit de film van 
Den Bosch. 

Decor. Ruimtelijke situatie waarin de scene zich afspeelt. Vertaling naar stedenbouw: 
Ruimtelijke analyse. 
Morfologie, voorkant-achterkant situatie, ontsluiting, afmetingen 

Verhaal. Niet direct zichtbaar. Oat wat zich in de hoofden van mensen afspeelt op de plek. 
Vertaling naar stedenbouw: Beleving 
Interviews, literatuur, kranten 

Spel. Oat wat zich daadwerkelijk afspeelt op de plek 
Vertaling naar stedenbouw: Ruimtelijke observatie 
Sporen, geluiden, observeren 

Alie scenes samen vormen 'een voorstelling van de stad vanuit een groen decor' de titel van 
mijn afstudeerproject, oftewel een film van het groen in 's Hertogenbosch. 

Aan het einde van de film wordt uitgezoomd om zo iets te kunnen zeggen over de grotere 
schaal en de stad als geheel, maar ook over bepaalde typen groen en gebruikers. 

De hoofdconclusie is dater geen groter verband aanwezig is waarin alle groene plekken aan 
elkaar gekoppeld worden. Hieraan is ook geen behoefte. 
De uiteindelijke film uit dit draaiboek bestaat uit losse scenes. Er zit geen duidelijke 
samenhang tussen naast elkaar liggende plekken. Elke plek blijkt uniek te zijn. Ze hebben 
wel een gezamenlijk thema. In veel films is dit liefde, in deze film is het groen . 

De plekken zijn niet in hokjes te duwen. Dan zou er informatie verloren gaan. Wei is er een 
aantal thema's/verhaallijnen die door de verschillende scenes en schaalniveau's heenlopen. 
Soms kruisen de verhaallijnen elkaar ook. Je zou het kunnen zien als een matrix, waarbij de 
verhaallijnen langs de ene as zijn uitgezet en de scenes langs de andere as. 

Verder heeft elke plek heeft zijn eigen invloedscirkel: een cirkel waarbinnen de bewoners 
gebruik maken van het gebied. De plekken zijn geen concurrenten maar te vergelijken met 
winkels uit verschillende branches. 

De verhaallijnen zijn: 

l. Beslotenheid; de mate van beslotenheid is bepalend voor het gebruik van een groene 
plek. 
2. Verbondenheid; Als mensen zich verbonden voelen met een plek wordt de plek vaak veel 
beter gewaardeerd en met meer respect behandeld. 
3. Inrichting; De inrichting is niet altijd bepalend voor het gebruik en de eisen die aan de 
inrichting worden gesteld verschillen per schaalniveau. 
4. Type bezoeker; Het type bezoeker is bepalend voor de eisen die aan een ruimte gesteld 
worden. 
5. Tijdsfactor; De tijd is van grote invloed op het decor en de beleving van de ruimte. Het is 
belangrijk dat het functioneren van een plek regelmatig opnieuw wordt bekeken. 

Vervolgens is de vertaalslag gemaakt naar fysieke ingrepen die voortvloeien uit deze 
verhaallijnen. Dit is waar het tweede deel van dit afstudeerproject begint. 

Er is een aantal tools naar voren gekomen uit de verhaallijnen. Deze tools zijn als 
ontwerpuitgangspunten in te zetten op verschillende schaalniveau 's. Per ontwerp wordt een 
keuze gemaakt uit tools die aansluiten bij de problemen die spelen bij een bepaalde groene 
plek. 

Iedere groene ruimte kan worden getoetst aan de hand van de vijf hiervoor genoemde 
verhaallijnen. De relatief slechte punten komen op deze manier aan het licht en kunnen 
worden aangepakt. Samen met de specifieke kenmerken van de plek leiden zij tot een 
concept. Een keuze uit de tools kan vervolgens gemaakt worden en ingezet ter uitwerking 
van het concept naar een ontwerp. 

Tot slot is er een voorstel gedaan aan de stad 's Hertogenbosch om de stad kwalitatief 
te verbeteren. Voor drie plekken is een ontwerp gemaakt, waarbij de hiervoor beschreven 
methode is toegepast. De gekozen groengebieden, Hambaken, Prins Hendrikpark en de Korn 
van de Dommel, zijn plekken die spelen op verschillende schaalniveau's en waarbij de scores 
bij de toets aan de hand van de verhaallijnen op uiteenlopende punten slecht uitvallen. Door 
de tools hierop in te zetten ontstaat een goed beeld van de verschillende mogelijkheden die 
deze manier van ontwerpen biedt. 
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Schema; Methode die is gebruikt om tot ontwerpen te komen. 
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Inleiding & Methode 

"Als er geen groene ruimte was geweest, was er geen contact geweest." 
"lk vind groen dichtbij de stad een herademing en een verademing." 
"/k zou het echt niet willen missen, wij zitten hier altijd. " 

Dit is maar een kleine selectie uit de uitspraken van mensen over de groene ruimtes in 
hun woonomgeving. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van groene ruimtes ontzettend wordt 
gewaardeerd. Vaak wordt in de stedebouw echter alleen gedacht en ontworpen vanuit de 
bebouwing. 

Tijdens dit afstudeerproject is geprobeerd nu eens te kijken vanuit de inverse van de 
bebouwing en de verstedelijking. Dit afstudeerproject is opgebouwd uit twee delen. Het 
eerste deel wordt gevormd door een uitgebreid onderzoek naar het green in de stad · s 
Hertogenbosch. Vervolgens is er een vertaling gemaakt naar fysieke ontwerpuitgangspunten. 
Oat is waar het tweede deel van het afstuderen begint. Het voor u liggende verslag vormt het 
tweede deel van het project. 

Nu volgt een korte terugkoppeling naar de onderzoeksfase. Voor dit onderzoek is de metafoor 
van een film gebruikt en het wordt gepresenteerd in de vorm van een draaiboek voor deze 
film getiteld: 

's Hertogenbosch; Een voorstelling van de stad van ult een green decor. ( deel 1) 

In het draaiboek warden veertien plekken, langs twee loodrecht op elkaar staande routes 
door de stad, besproken. Elke plek wordt uit elkaar gerafeld als een scene van een film. Van 
elke plek worden drie onderdelen besproken. De eerste is het 'decor'. Hiermee wordt de 
ruimtelijke situatie bedoeld, uitgewerkt in een ruimtelijke analyse. De tweede is het 'verhaal'. 
Oat wat zich in de hoofden van de mensen afspeelt op de plek. De beleving van de plek. Het 
derde onderdeel wordt gevormd door het 'spel'. Oat wat zich daadwerkelijk afspeelt op de 
plek in de vorm van een ruimtelijke observatie. 

Aan het einde van de film is uitgezoomd om zo iets te kunnen zeggen over de grotere schaal. 
Een belangrijke conclusie die hieruit naar voren is gekomen is dat elke plek op zichzelf staat. 
Er is geen grater verband aanwezig waarin alle groene plekken aan elkaar gekoppeld worden. 

Hieraan is ook geen behoefte. Elke plek blijkt uniek te zijn. De plekken zijn niet in hokjes 
te duwen. Dan zou er informatie verloren gaan. Wei zijn is een aantal thema's/verhaallijnen 
die door de verschillende scenes en schaalniveau's heenlopen. Er is een vijftal verhaallijnen 
ontdekt, waarvan een uitgebreide uitleg te vinden is in het draaiboek . 

1. Beslotenheid; de mate van beslotenheid is bepalend voor het gebruik van een groene 
plek. 
2. Verbondenheid; Als mensen zich verbonden voelen met een plek wordt de plek vaak veel 
beter gewaardeerd en met meer respect behandeld. 
3. Inrichting; De inrichting is niet altijd bepalend voor het gebruik en de eisen die aan de 
inrichting worden gesteld verschillen per schaalniveau. 
4. Type bezoeker; Het type bezoeker is bepalend voor de eisen die aan een ruimte gesteld 
worden. 
5. Tijdsfactor; De tijd is van grate invloed op het decor en de beleving van de ruimte. Het is 
belangrijk dat het functioneren van een plek regelmatig opnieuw wordt bekeken. 

Uit deze analyse is een methode naar voren gekomen die kan helpen bij het maken van een 
ontwerp voor een plek. Dit tweede deel van het onderzoek wordt in dit verslag nu verder 
besproken. 

Een voorstel aan de stad over haar groene decor. (deel 2) 

De methode is weergegeven in het schema hiernaast. Aan de hand van de verhaallijnen zijn 
groene plekken te toetsen. Uit deze toetsing komt naar voren op welke punten een plek te 
verbeteren is. Tezamen met de specifieke kenmerken van een plek kan dan tot een concept 
gekomen warden. Dit concept is vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp. 

Uit iedere verhaallijn is een aantal tools voortgekomen. Die tools kunnen dienen als 
ontwerpuitgangspunten ter ondersteuning van het ontwerp. Als men gaat ontwerpen kan 
een keuze uit de tools gemaakt warden. De keuze zal gebasseerd worden op het schaalniveau 
en op de verhaallijnen waarop laag gescoord is. In het volgende hoofdstuk zullen deze tools 
behandeld warden. 

Tot slot is er een voorstel gedaan aan de stad 's Hertogenbosch om de stad kwalitatief 
te verbeteren. Voor drie plekken is een ontwerp gemaakt, waarbij de hiervoor beschreven 
methode is toegepast. De gekozen groengebieden, Hambaken, Prins Hendrikpark en de Korn 
van de Dommel, zijn plekken die spelen op verschillende schaalniveau's en waarbij de scores 
bij de toets aan de hand van de verhaallijnen op uiteenlopende punten slecht uitvallen. Door 
de tools hierop in te zetten ontstaat een goed beeld van de verschillende mogelij kheden die 
deze manier van ontwerpen biedt. 

Aan het einde van het verslag volgt een reflectie op de methode en het proces. 

9 



,_.. 
0 

Beslotenheid 

Verbondenheld 

Jn rich ting 

Type bezoelcer 

Tijdsfactor 

• 

Omkaderen 
blok 

buurt I wiJk 

blok 

buurt I wijk 

Uttsrneren 
blok 

buurt/ wijk 

Honden beleid 

buurt I wljk 

stadsdeel I stad 
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Afschermen 
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Opvullen 
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buurt I wijk 
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Geschikt voor 
kinder en 
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stadsdeel I Siad 

reglo 

Opdelen 

buurt I wijk 

stadsdeel I stad 

Toevoegen 
blok 

Aansluiten 

Aantrekken 
25-45 

regio 

ldentlflceren 

buurt / wljk 

stadsdeel I Siad 

regio 

Geschikt voor 45+ 

buurt/ wijk 

stadsdeel I Siad 

regio 

Organiseren 

buurt/ wljk 

stadsdeel I stad 

reg lo 

Schema: Tools per verhaallijn. Dikgedrukt wil zeggen dat de tool op dat schaalniveau 
ingezet kan warden. 

Activeren 
blok 

buurt/ wijk 

stadsdeel I Siad 
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Tools 

Uit elke verhaallijn zijn tools voortgekomen die de vertaling maken van een analytisch verhaal 
naar de ruimtelijke uitgangspunten die kunnen helpen bij het ontwerp. De ene keer zijn het 
fysieke punten, de andere keer beleidsmatige of overwegingspunten. 

De tools zijn vervolgens toegespitst op schaalniveau. De dikgedrukte termen in het schema 
hiernaast zijn de schaalniveau's waarop een tool is in te zetten . 

Een korte omschrijving per tool: 

Beslotenheid 
_ Omkaderen, de ruimte met 4 wanden omsluiten in de vorm van muren, groen, objecten. 
_ Afschermen, een deel van de ruimte afschermen van de 'buitenwereld'. 
_ Opdelen, een grate ruimte opdelen in kleinere ruimtes. 

Verbondenheid 
_ Overvloeien, de prive ruimte vloeiend laten overgaan in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld 
in de vorm van een trapje of het direct grenzen aan het groen. 
_ Zien, zicht op het groen. Dit zicht zorgt voor sociale controle, maar ook voor binding met 
de plek. 
_ Toevoegen, omwonenden voegen zelf objecten toe in de ruimte omdat ze de ruimte als hun 
(gezamenlijke) eigendom beschouwen. Dit kan slechts gestimuleerd warden. 
_ Identificeren, mensen identificeren zich met de ruimte. 
_ Organiseren, vanuit de gemeente activiteiten organiseren. 
_ Activeren, stimuleren dat de bewoners dingen organiseren of regelen. Zoals het aanvragen 
van inrichtingselementen . 

Inrichting 
_ Uitsmeren, het bewust open laten van de plek. Alleen gras aanleggen bijvoorbeeld, zodat 
er nog van alles kan gebeuren. 
_ Opvullen, het toevoegen van programma en 'trekkers' aan de ruimte. 
_ Aansluiten, het toegankelijk maken van de ruimte. 

Type bezoeker 
_ Honden beleid, het nadenken over een duidelijk honden beleid. 
_ Geschikt voor kinderen, het geschikt maken voor kinderen . 
_ Aantrekken 25-45, deze leeftijdscategorie komt slechts naar een plek als die iets te bieden 
heeft. 
_ Geschikt 45+, deze groep is vaak al tevreden met wandelgroen. 

Tijdsfactor 
_Up-to-date, kijk af en toe of de plek nog steeds goed functioneert en nog past bij de tijd. De 
samenstelling van de omwonenden of de omliggende bebouwing kan zijn veranderd. 
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Koppellng creeiren tussen 
openbare rulmtes onderling 
en tussen openbare ruimtes 
en bebouwing. 

o.a. 
_ 2 werelden, een stenen en een 

groene zonder enige koppeling. 

Groen aan achterkam~. + \ \ \ 

+ -

+ 
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Thema's versterken en toe
voegen en deze aan elkaar 
rijgen. 

o.a. 
_ Thema's verscholen aanwezig. 
_ Oningerichte hoek zonder 

samenhang met de rest. 

+ 

+ 

+ 

Ervaren van de Dommel 
en daarmee de historische 
stadsgrens. 

o.a. 
_ Enige overgebleven entree 
van de stad. 
_ Tegelijkertijd natuurlijk knooppunt. 
_ Rijke geschiedenis. 
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Schematische weergave van de stappen ondernomen om te komen tot het voorstel aan de stad. 
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Visie & Selectie groene ruimtes 

Visie 

Dit hele afstudeerproject is voortgekomen uit een passie voor 'het groen' in de stad en 
het benaderen van een stad vanuit de groene ruimtes i.p.v. vanuit de bebouwing, zoals 
gebruikelijk. Uit het draaiboek van de film 'Een voorstelling van de stad vanuit een groen 
decor' is een manier van ontwerpen voortgekomen waarbij de stad verbeterd wordt door 

te denken vanuit de groene plekken. Mijn ontwerpvisie is dan ook: 

'Plekken verbeteren door te denken vanuit het groen. i·lierblj de spanning opzoeken tussen 

stad en groen en deze spanning zichtbaar maken.' 

Selectie groene ruimtes 

De hoofdconclusie uit het draaiboek was dater geen grotere overkoepelende groenstructuur 
aanwezig is in de stad . Dit voorstel aan de stad bestaat dan ook uit drie losse ontwerpen 
voor drie heel verschillende plekken in de stad. Door deze plekken naar een hoger niveau 
te trekken, wordt de totale stad een beetje beter. Er is een plek op blok-/wijkniveau, een 
plek op stadsdeelniveau en een plek op stads-/regionaalniveau uitgekozen . De plekken 
scoren slecht op uiteenlopende punten als de toets wordt uitgevoerd aan de hand van de 
verhaallijnen, zoals in het schema hiernaast te zien is. Hierdoor is gezocht naar unieke 
oplossingen per plek. Door deze drie plekken te selecteren is geprobeerd een zo goed 
mogelijk beeld te geven van wat de mogelijkheden zijn als gekozen wordt voor deze 
methode van ontwerpen. 

Elke plek zal hiema uitvoerig besproken worden . De invulling van het schema hiernaast zal 
tijdens het lezen van het verslag steeds duidelijker worden . 

lnvloedingscirkels. De dikke cirkels geven aan in welk gebied de plekken spelen 
waar een voorstel voor is gemaakt. 

13 
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Inbrekers ronselden tieners. 
Brabants Dagblad, 12 januari 2008 

Onderzoek naar vechtpartij Bossche Hambaken 
afgerond. 

Brabants Dagblad, 20 september 2007 

De opvoeders van de straat. 
Brabants Dagblad, 14 april 2007 

· Kinderen uit de andere wijken komen hier 
de boel verpesten. · 

·Er warden steeds meer delen door 
omwonenden geclaimd. · 

· Een aantal jaar terug wilde de wijk 
Hambaken zijn naam veranderen vanwege 
de slechte reputatie. · 

Buurtbewoners 

Collage van de analyse van de plek vanuit het draaiboek. 
15 
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Koppeling creeren tussen openbare ruimtes 
onderling en tussen openbare ruimtes en 
bebouwing. 

CONCEPT 

o.a. 
_ 2 werelden, een stenen en een 
groene zonder enige koppeling. 

Groen aan achterkanten. 

+ 

KENMERKEN VAN DE PLEK 

Schema: van toetsing en kenmerken naar het concept. 
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Hambaken 

Kenmerken plek 

De Hambaken is een typische jaren ' 70 wijk gericht op de auto, met brede straten en stenen 
ruimtes aan de voorkanten van de woningen. Aan de achterkanten lopen lange, met elkaar in 
verbinding staande groenstroken tussen de bebouwing door. In dit verslag zal een deel van 
deze strook behandeld warden. Het gaat om het deel gelegen tussen Hambaken 1 t/m 4. 

De bebouwing en het groen vormen in de Hambaken wel heel duidelijk inversen van elkaar. 
De connectie tussen deze twee is minimaal. Doordat het groen zo achteraf ligt voelt niemand 
zich er verantwoordelijk voor. Het is geen priveruimte of ruimte die gevoelsmatig hoort bij de 
omliggende bebouwing. Dit zorgt er oak voor dat de ruimte slecht wordt onderhouden en dat 
er mensen komen die er niet wonen. 

Er komt veel criminaliteit voor in de wijk. De groene ruimtes zijn op te vatten als brede 
brandgangen waar weinig sociale controle is en hangjongeren makkelijk in kunnen 
verdwijnen. 

Er is geprobeerd het gebied een upgrade te geven door het groen in verschillende thema's 
in te richten. Het is echter een vergeefse paging om het groen meer betekenis te geven dan 
een inverse van de bebouwing. De fysiek van de omliggende bebouwing drukt een te grate 
stempel op de ruimte om met slechts een nieuwe inrichting een drastische verandering te 
kunnen bewerkstelligen. 

Voor een uitgebreide analyse zie het draaiboek. 

Toets aan de hand van verhaallijnen (zie schema links) 

Heel duidelijk is dat beslotenheid en verbondenheid ontbreken in deze ruimte. Het is een 
groat doolhof waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt. Verder zijn hangjongeren uit 
andere wijken niet het gewenste type bezoeker. Mensen met de hand en kinderen zijn wel 
gewenst en voor hen moet er dan oak weer een plek komen. De ruimte paste destijds bij 
de opvattingen van hoe een stad goed zou functioneren. Inmiddels zijn de denkbeelden 
veranderd en zijn er andere mensen komen wonen in de wijk. De plek is dus niet up-to
date. 

Concept 

Koppeling creeren tussen openbare ruimtes onderling en tussen openbare ruimtes en 
bebouwlng . 

Tools 

Om dit te bewerkstelligen is een keuze gemaakt uit de volgende 
tools aansluitend bij de uitkomst van de toets aan de hand van 
verhaallijnen. 
_ Opdelen; De groenstrook zal warden opgedeeld in kleinere losse 
blokken die duidelijk bij de omliggende bebouwing horen. 
_ Omkaderen; Dit geldt op een schaalniveau kleiner. Op het 
blokniveau warden de groene ruimtes omsloten door bebouwing. 
_ OvervloeTen; De priveruimte gaat soepel over in de openbare 
ruimte. Dit geldt met name voor de nieuwe bouwblokken. 
_ Zien; Misschien wel de belangrijkste tool die hier wordt ingezet. 
Zicht op de openbare ruimtes zorgt voor sociale veiligheid en 
verbondenheid met deze ruimtes. 
_ Identiteit; Door een duidelijke eigenheid aan iedere plek te geven 
maar ze toch te verbinden door de hoofdgroenstructuur, krijgt de 
wijk een identiteit. 
_ Geschikt voor kinderen; Belangrijk is dat de wijk met name geschikt 
blijft voor kinderen van de aangrenzende woningen. 

Ontwerp 

Het groen gaat een structurende rol in de wijk vervullen. Parallel aan 
de waterlopen komen, in de nu ontzettend overgedimensioneerde 
straten, groene stroken te liggen in de vorm van wadi's. De 
verkeersfunctie blijft behouden. 

Waar ruimte is aan de voorkanten en zijkanten van woningen warden 
groene ruimtes gerealiseerd. Het parkeren vindt zoveel mogelijk 
plaats aan achterkanten en wordt veel groener vormgegeven dan 
nu het geval is. 

Een drietal woningblokken wordt afgebroken en maakt plaats voor 
nieuwe woningblokken, geplaatst in de huidige groenstrook. Deze 
nieuwe blokken zijn veel meer gericht op de groene ruimtes en 
zorgen ervoor dater straatjes overblijven . Ze zijn zo geplaatst dater 
prettige buitenruimtes ontstaan. 

In de richting loodrecht op de wadi's zijn bomenrijen geplaatst. 
Hiervoor is gebruikt gemaakt van de Meelbes. Een middelgrote, 

Opdelen 

Omkaderen 

Overvloeien 

Zien 

Identificeren 

Geschlkt voor 
kinderen 
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Huidig 
Aangegeven welke blokken en 
garageboxen weggaan 

On twerp 
Aangegeven welke blokken nieuw zijn 

• 

• 



• 1 

Foto en impressie vanuit plek aangegeven met '1' in de ontwerpschets. 

• 

strakke en levendige boom. De 
hoofdontsluitingsweg wordt extra 

aangezet door twee rijen Essen. Een ffi 
meer robuuste boom. 
De veldjes die onstaan zullen 
afwisselend open gelaten of 
opgevuld warden. Open laten wil 
zeggen dat er voornamelijk gras Opdelen 
wordt gebruikt om zoveel mogelijk 

verschillende manieren van gebruik 0 
mogelijk te maken. Andere veldjes 
zullen juist warden ingericht met 
speeltoestellen of meer natuurlijk 
om voor ieder wat wils te bieden. 

Aan de hand van voorbeelden zal de 
inrichting verder warden toegelicht. 

...illll Bij dit voorbeeld is te zien dat het 
"111111 bouwblok rechts wordt weggehaald 

om zo een grate groene ruimte te 
kunnen rea liseren waarde bebouwing 
met de voorkant naartoe is gericht. 
Nieuwe woningen warden gebouwd 
(rechts achterin op de impressie). 
De priveruimte van deze woningen 
vloeit soepel over in de openbare 
ruimte door middel van bijvoorbeeld 
trapjes in de voortuinen waar je op 
kunt gaan zitten en waardoor je je 
vanaf je eigen terrein eigenlijk ook 
al in de openbare ruimte waant. 
Het is een bewuste keuze om hier 
te gaan wonen aangezien de auto 
niet rechstreeks bij de woning kan 
komen. Er is wel een voetpad tussen 
het groen en de voortuinen. 

De bestaande drive-inn zullen 
bereikbaar blijven door een 
doodlopend straatje. 

De grate stenen overgedi
mensioneerde vlakte wordt op 
deze manier omgetoverd in een 
aangename verblijfsruimte. 

Omkaderen 

Overvloeien 

Zien 

Identificeren 

Geschikt voor 
klnderen 
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Foto en impressie vanuit plek aangegeven met '2' in de ontwerpschets. 

20 

....1111 Op dit moment is het straatprofiel 22,5 meter breed. 
"111111 Hierbinnen zijn garageboxen geplaatst met daarvoor nog 

een paar meter ruimte die niet gebruikt kan warden en 
een ontzettend brede straat. 

In het ontwerp warden de garageboxen weggehaald. 
Hiervoor in de plek komt een wadi die door de hele 
wijk heenloopt. Het vormt het structurerende element 
van de wijk en zorgt voor identiteit. Verder vangt deze 
het overtollige water op. Aan weerskanten van de 
wadi is een parkeerstrook voor langsparkeren en een 
eenrichtingsbaan. Op deze manier zijn de drive-inn 
woningen en de zijstraten toch goed bereikbaar. 

De woningen die met de zijkant naar deze ruimte zijn 
gericht kunnen gevelopeningen aan de kant van de wadi 
maken. 

Afwisselend warden de Els en de Berijpte wilg geplaatst 
aan de zijkanten van de wadi's ter hoogte van zijstraten 
en steegjes om een gevarieerd beeld te krijgen en mooi 
zicht vanuit deze vertakkingen. Seide boornsoorten 
kunnen prima overleven in een vochtige omgeving. 

1 3,5 2,5 
buffer straat park. 

9,5 
wadi 

22,5 
openbaar 

2,5 3,5 
park. straat oprit 

Straatprofiel. 

drive
Inn 
woning 

• 

• 
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Foto en impressie vanuit plek aangegeven met '3' in de ontwerpschets. 

~ Het parkeren gebeurt onder het groene bladerdek van 
de Meelbes, de boom die steeds terugkomt in de wijk. 
Deze boom is prima op een grid van 5 bij 5 meter te 
plaatsen zodat er een groen beeld onstaat. De huidige 
parkeerplaats (op de achtergrond bij de afbeelding 
hiernaast) wordt volledig groen ingericht om het zicht 
van de omliggende woningen op de ruimte optimaal te 
benutten en zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Beschouwing 
Er is geprobeerd om deze wijk naar een hoger niveau 
te tillen. Een nieuwe invulling van de openbare ruimte 
kan hier een bijdrage aan leveren, maar zal lang niet 
alles oplossen. Er zijn ook sociale problemen in de 
wijk. Verder geeft dit ontwerp een mogelijke invulling 
van het gebied weer die gemaakt kan worden 
wanneer gebruik gemaakt wordt van de tools. Er 
zijn vanzelfsprekend nog tal van andere invullingen 
hiermee te bedenken. 

Sm 

Verdeling bomen op parkeerplaatsen. 

Opdelen 

Omkaderen 

Overvloelen 
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• 
Bouwplannen Brabantbad. 
Verslag, bouwplannen Brabantbad, Wijkplatform 
Oost en Stichting Uzeren Vrouw, 25 september 
2007 

Uzeren Vrouw wacht lange strijd. 
Brabans Dagblad, 25 januari 2008 

'Nieuw !even nodig voor parken in stad'. 
Brabants Dagblad, 5 juli 2004 

"Het is een oase in Den 
Bosch, alleen jammer 
dat je nergens iets kunt 
drinken." 

Man wandelend 
rand plas (60) 

"De rust en eendjes 
zijn fijn, maar bbq en 
picknickplekken zouden 
ook leuk zijn." 

Vrouw (35) met 
kind Pim (4) 
in pauze op 
bankje 

Collage van de analyse van de plek vanuit het draaiboek. 
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Thema's versterken en toevoegen en 
deze aan elkaar rijgen. 

CONCEPT 

ti( 

o.a. 
_ Thema's verscholen aanwezig. 
_ Onlngerichte hoek zonder 
samenhang met de rest. 

KENMERKEN VAN DE PLEK 

Schema: van toetsing en kenmerken naar het concept. 

• 

• 



• 

• 

Prins Hendrikpark 

Kenmerken plek 

Het Prins Hendrikpark is een groat stadsdeelpark midden in 's Hertogenbosch. Het is van 
oudsher een opgravingsplas die gebruikt is om de wijken eromheen op te hagen. Het wordt 
omsloten door veel verschillende woonwijken, daardoor komen er oak zeer uiteenlopende 
typen bezoekers. Het park heeft een dierenparkje, een (tijdelijke) speeltuin en een tweetal 
speelveldjes. Verder zijn er volop mogelijkheden om te vissen en te zitten. 

De zuid-oost hoek is een nogal rommelige zone. Hier lag vroeger een zwembad. Het 'rondje 
rand de plas' wordt onderbroken. Verder is er een tankstation, een parkeerplaats en een 
tijdelijke, met hekken afgesloten, speeltuin geplaatst. De gemeente heeft hier nieuwbouw 
gepland. Er is echter een zeer actieve buurtvereniging in de vorm van 'Stichting Dzeren 
Vrouw' die dit met hand en tand probeert te voorkomen. Zo hebben zij bijvoorbeeld tijdens 
een boomplantdag de plek waar de gemeente wil bouwen volgeplant met bomen om de bouw 
te voorkomen. 

In het park is een aantal verschillende functies aanwezig, zoals hierboven besproken. De 
mensen die in het park komen zijn dan oak redelijk tevreden, maar ze zouden eveneens 
graag nag wat meer voorzieningen zien. 

Voor een uitgebreide analyse zie het draaiboek. 

Toets aan de hand van verhaallijnen (zie schema links) 

De inrichting van het park is nag te verbeteren. Als dat gebeurt kunnen er meer mensen uit 
eenzelfde cirkel naar het park komen en zullen ze er !anger blijven en tevredener zijn. Er is 
dan meer te beleven in het park. De beslotenheid laat in de zuid-oost hoek te wensen over. 
Bij deze plek is er nag niet ingespeeld op de veranderingen die er hebben plaatsgevonden. 

Concept 

In het gebied is een aantal thema's nogal verscholen aanwezig. Denk hierbij aan het 
dierenpark, de speelveldjes en de bomenrij waar op dit moment niks mee gedaan wordt. Het 
concept komt hier dan oak uit voort: 

Thema's versterken en toevoegen en deze aan elkaar rijgen. 

Tools 

Om dit te bewerkstelligen is een keuze gemaakt uit de volgende tools aansluitend bij de 
uitkomst van de toets aan de hand van verhaallijnen. 
_ Opvullen; Programma toevoegen aan het park . 
_ Aansluiten; Het park nag beter aan laten sluiten op de omgeving in de zuid-oost hoek. 

_ Aantrekken; De leeftijdscategorie van 25-45 jaar heeft behoefte aan 
een trekker om naar een park te komen. 
_ Geschikt voor kinderen; Door plekken geschikt te maken voor kinderen 
kan het park nag meer gaan !even. 
_ Afschermen; De zuid-oost hoek een beschutter karakter geven. 
_ Organiseren; Ruimte laten voor evenementen. En eventueel 
evenementen organiseren vanuit de gemeente. 

Ontwerp 

De eerste stap is dat het rondje rand de plas weer wordt doorgetrokken 
en dat dit pad overal door een aangename groene omgeving leidt. 
Vervolgens wordt er programma toegevoegd aan het park door per 
thema naar de mogelijkheden te kijken. Per thema zal de inrichting 
verder warden toegelicht. (Zie de ontwerpschets op de volgende pagina 
voor de plaatsing van de thema's.) 

Sport en Spel 
Op dit moment zijn er twee speelveldjes aanwezig in de sport en 
spel hoek. De tijdelijke speeltuin gaat weg en deze plek kan ingericht 
warden met verschillende speeltoestellen, zodat kinderen echt fn het 
park kunnen spelen i.p.v. aan de rand achter een hek. Verder komt 
er een klein zandstrandje en waterstroompje dat een stukje het land 
wordt ingehaald. Kleinere kinderen kunnen hier onder toezicht spelen 
met zand en water. 

Dierenpark 
Het huidige dierenpark is niet betreedbaar. Er zit een groat hek tussen 
de mensen en de dieren. In dit plan wordt voorgesteld om er veel meer 
een interactief park van te maken, waar scholen uit de omgeving lessen 
kunnen volgen. Kinderen uit de buurt warden op deze manier meer 
bekend met het park en krijgen er binding mee. 

Natuurlijk 
Het natuurlijke gedeelte in de noordhoek, waar dicht beboste en open 
plekken elkaar afwisselen, zal blijven zoals het is. Dit is een schitterend 
stukje park. Het is belangrijk dat mensen die er nu komen zich nag 
steeds thuis voelen in het park. Verder is er vanaf deze kant een 
schitterend uitzicht op de skyline van de stad. 

Opvullen 

Aantrekken 

Geschikt voor 
klnderen 

Afschermen 

Organiseren 
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Water .A. 
Om het water nag meer te ervaren wordt er een steiger door het riet over het 
water gelegd. Deze hoek van het park is gelegen op het westen. Aan het einde 
van de steiger op de oever bevindt zich een paviljoentje waar bootjes en andere 
watersport gerelateerde dingen gehuurd kunnen warden. Verder is het mogelijk 
om daar een drankje en broodjes of iets dergelijks te halen. 

Weide T 
Foto en impressie vanuit plek aangegeven met '1 ' in de ontwerpschets. 

De weide grenst aan het paviljoentje. In de gehele zuid-oosthoek, dus oak ender de oude bomen 
van de parkeerplaats en ender de jonge boompjes van de boomplantdag, komt een 'saus' van 
gras te liggen. Er is plaats voor een zonneweide met picknickplekken en vaste barbequeplaatsen. 
Verder is er een deel waar bloemen in stroken ingezaaid warden. In verschillende tijden in hetjaar 
onstaan zo verschillende patronen. Verder is er volop mogelijkheid in dit gebied om evenementen 

Foto en impressie vanuit p/ek aangegeven met '2' in de ontwerpschets. 

te organiseren om zo 
de binding met het park 
nag grater te maken. De 
parkeerplaatsen warden 
verplaatst naar een 
streak links en rechts 
van het tankstation aan 
de doorgaande weg. 
Het park wordt hiervan 
afgeschermd door 
de auto's achter een 
halfverhoogde helling in 
het grasvlak te plaatsen. 

• 

• 
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• 
Foto en impressie vanuit plek aangegeven met '3' in de ontwerpschets. 

Lint ..... 
De mooie Kastanjerij langs de zuidelijke rand van het park wordt benadrukt door 
het wandelpad door te trekken tot de straat en er een fietspad naast te leggen. 
Het fietspad kan een shortcut vormen voor fietsers d66r het park. 

Foto en impressie vanuit plek aangegeven met '4' in de ontwerpschets. 

Aaneenrijgen thema's ..... 
De plekken waar twee thema's bij elkaar komen worden subtiel geaccentueerd 
met een schuin groen zitgedeelte. Dit staat symbool voor de ophoging van de 
stad waar de plas oorspronkelijk door is ontstaan. 

4 
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Verschillende hoogteniveau's 
met verschillende ervaringen 

"Langs de Westwal en de 
Zuidwal past het groen 
typisch bij Den Bosch, met 
de stadsmuren en het water 
nog van vroeger. Oat kom je 
niet overal tegen. 
Dit stukje hoort er toch 
minder bij. Hier ligt 
veel troep en er slapen 
zwervers. Dit is meer het 
aangebouwde stukje, de rest 
hoort er echt bij." 

Jongen met hond (25) 
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Westwal keert weer 

Restauratie vestingmuur St 
Janssingel 

1 Website www.vestingstad. 
com, 12 februari 2008 

Collage van de analyse van de p/ek vanuit het draaiboek. 
3
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Ervaren van de Dommel en daarmee 
de historische stadsgrens. 

CONCEPT 

o.a. 
_ Enige overgebleven entree van de stad. 
_ Rijke geschiedenis. 
_ Tegelljkertijd natuurlljk knooppunt. 

1900 2000 

KENMERKEN VAN DE PLEK 

Schema: van toetsing en kenmerken naar het concept. 

• 

• 



• 

• 

Korn van de Dommel 

Kenmerken plek 

's Hertogenbosch is een van de weinige steden waarbij een polderlandschap letterlijk tegen 
de middeleeuwse binnenstad aan ligt. De stad is druk bezig met allerlei projecten waarbij de 
oude vesting opnieuw zichtbaar gemaakt wordt. Aan de kom van de Dommel was vroeger een 
van de drie entrees van de stad gelegen: De Vughterpoort. Steeds meer vestingwerken en 
een poort werden geplaatst bij deze entree. Later werd het een park en tegenwoordig bevindt 
zich een groat verkeersknooppunt, het Heetmanplein, op deze kop van de binnenstad. 

Er is niks meer terug te zien van de geschiedenis in deze plek, terwijl dit de enige overgebleven 
toegang tot de stad is gebleven. De andere twee toegangen zijn opgegaan in de uitdijende 
stad. De ervaring van een entree is er echter allang niet meer. Oak de ervaring van de 
schitterende natuur van de Dommel en het Bossche Broek blijft op dit moment uit, met name 
voor de automobilist. 

Wat verder speelt in de stad is dat het gebied Willemspoort, ten westen van de Dommelkom, 
in ontwikkeling is. Binnen dit plan wordt een weg aangelegd die ruimte biedt aan verkeer dat 
om de stad heen moet. De druk op het Heetmanplein zal dus afnemen en er komt geld vrij 
vanuit de gemeente om deze plek aan te pakken. 

Voor een uitgebreide analyse zie het draaiboek. 

Toets aan de hand van verhaallijnen (zie schema links) 

Op het punt van verbondenheid scoort de Dommelkom en daarmee de entree van de 
stad laag. Er is geen zicht op het groen en de automobilist kan zich op dit moment niet 
identificeren met de plek. De geschiedenis en de aanwezigheid van zoveel natuur zijn niet te 
lezen in de plek. Identificeren is nauw verbonden met trots zijn. Trots op de stad zorgt voor 
verbondenheid met de stad. 

Concept 

Het voorstel moet gezien warden op het nlveau van de hele stad of telfs regionaal. Het moet 
bijdragen aan een beter beeld van de stad en waar kan dat beter dan bij de eeuwenoude 
entree van de stad. Het voorstel is om dit te t:lewerkstelligen door te denken vanuit het groen. 
Door mensen de Dommel te laten ervaren wordt een afstand geschept tot de stad en duidelijk 
gemaakt dat je ergens binnehkomt. 

Ervaren van de Dommel en daarmee de histortsche stadsgrens. 

Tools 

Om dit te bereiken is een keuze gemaakt uit de volgende tools aansluitend bij de uitkomst 
van de toets aan de hand van verhaallijnen. 
_Zien; De Dommel weer zichtbaar maken. 
_ Ident ificeren; Het gevoel van de oude vesting weer terugbrengen. 

Ontwerp 

Om het gevoel van de vesting te versterken zijn drie belangrijke ingrepen gedaan. Het groen 
zelf is hierbij niet veranderd. 

1. Het verkeersknooppunt wordt aangepakt en vereenvoudigd. (Dit is mogelijk doordat er 
minder verkeer gebruik van zal gaan maken als de weg bij Willemspoort geopend wordt.) 
Er komt een weg te liggen langs de rand van de Dommel. Deze weg volgt de vorm van het 
bastion. Hierdoor ervaar je het bastion veel meer en is er zicht op de Dommel mogelijk vanaf 
de weg. 

Door de verkeersstructuur aan te passen is er oak veel meer ruimte om groen terug te 
brengen op deze plek. Door slim gebruik te maken van het groen kan het zicht op de Dommel 
versterkt warden. Aan de kant van de Dommel wordt de lage begroeiing verwijderd en aan 
de andere kant juist heel dicht gemaakt zodat het oog naar de Dommel trekt. 

2. De brug wordtopgedeeld in een fiets
/ voetgangersbrug en een verkeersbrug 
voor gemotoriseerd verkeer. De brug 
voor het langzaamverkeer komt lager 
te liggen, zodat het zicht vanuit de 
auto maximaal is. Verder komt er veel 
meer een boog in de brug, zodat je echt ervaart dat je ergens over heen gaat. Op dit moment 
heb je niet eens door dat je over het water gaat. Het lijkt gewoon een vierbaansweg, met 
aan weerskanten een hoger gelegen voetgangers- en fietsstrook, waardoor het zicht op de 
Dommel totaal weggenomen wordt. 

3. Het idee van een poortfunctie wordt teruggebracht. Niet in de vorm van een stenen poort, 
maar veel subtieler. De poort wordt symbolisch teruggebracht in de vorm van twee robuuste 
lichtmasten aan weerszijden van de brug. 

Verderop zijn impressies gemaakt van deze plannen en is de verkeersstructuur uitgetekend. 
Kanttekening bij deze verkeersstructuur is dat het slechts een aanzet is ter verbetering. Een 
verkeerskundige zal moeten onderzoeken wat precies de mogelijkheden zijn . 

3~ 
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Verkeersstromen Huidig 

....... 
Een zeer in gewikkelde structuur, bedacht aan het eind van de jaren 60, toen de auto nog 
een zeer prominte rol was toebedeeld. Inmiddels is het beeld van de rol van de auto sterk 
veranderd. 

0 
Zien 

Identificeren 

Verkeersstromen Ontwerp 
....... 
Het ver vantevoren voorsorteren is niet meer noodzakelijk als de druk op het knooppunt 
afneemt. Het minimale aantal banen is hier ingetekend en aangegeven met de cijfers die 
erbij staan. Per baan is 3,5 meter gerekend aangezien hier slechts langzaam gereden mag 
word en. 

3.5 
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36 Foto en impressie vanuit p/ek aangegeven met '1 ' in de ontwerpschets. 

Opdelen van de brug en voelbaar maken van het water 
door de brug veel meer een kromming mee te geven. De 
poortfunctie wordt zichtbaar in de overhellende lichtmasten. 

Zicht vanaf de brug op de weg die over het bastion gaat lopen. 
Het milieu van de Dommel wordt hierdoor niet aangetast. Er 

• zit namelljk een groat hoogteverschil tussen. 

2 

Foto en impressie vanuit p/ek aangegeven met '2' in de ontwerpschets. 

Zien 

Identificeren 

• 



• 3 

• 

Foto en impressie vanuit plek aangegeven met '3 ' in de ontwerpschets. 
Beschouwing 

Op deze plek speelt meer dan a Ileen de factor 'groen ' . Het voorstel is dan ook op te vatten als een aanzet tot een ontwerp. De factor ' verkeer' speelt 
vanzelfsprekend ook een grate rol en zal nog meer ge'integreerd moeten warden in een definitief ontwerp. Als echter alleen vanuit het verkeer was 
gekeken, zou een voorstel als dit nooit ter tafel zijn gekomen. Het doel is om duidelijk te maken dat er, als gedacht wordt vanuit het groen, nieuwe 
mogelijkheden ontstaan die iets toe kunnen voegen aan de kwaliteit van het ontwerp . 

..illlll De weg volgt de vorm van het 
"111111 bastion en daarmee de vorm 

van het water. Door links dichte 
bebossing te plaatsen en de lage 
begroeiing rechts weg te halen 
wordt het oog naar de Dommel 
getrokken. 
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w 

°' 

leslotenheid 

Verbondenhekl 

lnrichtlng 

Type bezoeker 

Tijdsfactor 

• 

Omkaderen 
bllJk 

buurt I w!Jk 

C>vervloelen ... 
buurt I wiJk 

Ultsmeren 
blok 

buurt I wijk 

Honden beleid 

. : ~ ... 

buurt I wijk 

stadsdeel I stad 

reglo 

fJfj 

Up-to-date 

Afschermen 

buurt/ wljk 

Zien 

Opvullen 
blok 

00 0 
Geschikt voor 
klnderen 

blolt 

i..ut I v.9< 

reglO 

Opdelen 

buurt I wtlk 

stadsdeel/stad 

T~ 

Aansluiten 

Aantrekken 
25-45 

regiO 

Identlflceren 

Geschikt voor 45+ 

buurt I wijk 

stadsdeel I stad 

regio 

Organlseren 

buurt I wljk 

reg lo 

Activeren 

blok 

buurt I wtjk 

stadsdeel I stad 

Schema: /ngevuld zijn de tools die warden ingezet voor de drie hier besproken voorstellen 
op verschillende schaalniveua's. 
Lichtgroen= Hambaken Middelgroen = Prins Hendrikpark Donkergroen = Dommelkom 

• 



• 

• 

Reflectie van de methodes 

1. Methode Analyse 

In het draaiboek is een bepaalde manier van analyseren gebruikt waarbij gekeken is naar 
het decor, het spel en het verhaal. De opzet van deze methode was zeer tijdsintensief. 
Toen deze methode echter eenmaal stand, was iedere plek op een zeer snelle manier 
grondig in kaart te brengen door de lagen uit elkaar te pluizen en later over elkaar 
te leggen. Door mensen te spreken beschik je snel over veel informatie die bij een 
omgevingsanalyse niet aan het licht komt. Je weet vaak precies waar je verder moet 
zoeken en hoe een plek echt leeft. Verder kom je via het maken van doorsnedes door de 
stad veel plekken tegen die je normaal nooit zou zien en waar wel degelijk een verhaal 
achter schuilt. 

Aan de hand van deze analysemethode is een hele stad in kaart te brengen, maar het is 
oak heel goed toe te passen op een plek. Een ander voordeel van deze methode is dat 
je door jezelf te dwingen zoveel mogelijk grafisch te werken, de belangrijkste punten uit 
het (veld)onderzoek filtert. 

Een kanttekening bij deze benaderingsmethode is dat er nu in totaal welliswaar vijf 
verhaallijnen belangrijk bevonden zijn, maar dat als een andere benadering zou zijn 
gekozen, er wellicht nag meer verhaallijnen aan het licht zouden komen.Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een benadering vanuit de kijkfunctie van groen in plaats van vanuit de 
gebruikersfunctie, 

2. Methode Ontwerp 

Vanuit de analyse in de vorm van het draaiboek is tot een ontwerpmethode gekomen 
zoals weergegeven in het schema rechts op de pagina. 

Door voor drie plekken een ontwerp te maken waarbij deze methode is toegepast, kan de 
groenstructuur van de stad naar een hoger niveau warden getild met punctuele ingrepen. 
Zoals eerder gezegd staat elke plek op zich en is er geen grater fysiek verband tussen 
tussen de losse plekken aanwezig. 

Zoals in de figuur op de linkerpagina te zien is zijn de ontwerptools in te zetten voor 
verschillende doeleinden en op verschillende schaalniveau 's. Bij elk ontwerp kan een 
keuze warden gemaakt uit de daarbij passende tools. Deze manier van ontwerpen zou 
oak gebruikt kunnen warden bij andere plekken . 

Wei moet duidelijk zijn waar deze methode te plaatsen is. De methode kan dienen als een 
steun in de rug bij het ontwerpen, maar kan zeker niet het hele proces overnemen. Het 
denken in ruimtes en scheppen van prettige sferen blijft altijd een vak apart. De tools kunnen 
slechts leiden tot uitgangspunten waar de ontwerper een invulling aan moet geven. 

Als er meerdere spelers in het spel zijn dan alleen 'groen', moet gezocht warden naar een 
balans hiertussen. De methode met zijn uitgangspunten dient dan slechts als een denkkader 
vanuit een invalshoek. 

DRAAIBOEK 

j 
VERHAAU.JJNEN -----+ 

,.,.._ -j 

TOITTINGSMETHODE 
PER PLEK 

KEUZETOOLS 
ontwerpuitgangspunten 

0 

CONCEPT 

ter uitwer1dng 

ONTWERP 

Schema: Methode die is gebruikt om tot ontwerpen te komen. 
Zie p.8 voor een grotere weergave. 

KENMERKEN VAN DE PLEK 
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Beschouwing 

Normaal gesproken wordt een plek of stad geanalyseerd vanuit de bebouwing. Een vrij 
eenzijdige benadering. In dit verslag is er voor gekozen om juist te kijken naar de inverse van 
deze bebouwing. De groene ruimtes. De gangbare benadering is eens volledig omgedraaid. 
Het is zelfs heel extreem gedaan om te laten zien wat de mogelijkheden zijn als puur gedacht 
wordt vanuit het groen. Ook dit levert een vrij eenzijdige benadering van de stad op. Een 
middenweg zou natuurlijk het beste zijn. Op die manier kom je tot een veel realistischere 
manier van naar een stad kijken. 

Welke aanpak je ook hebt, vanuit de stad of vanuit het groen, de mens speelt een heel 
belangrijke rol. Mensen vormen het verhaal achter een plek. Zij geven de plek een gezicht, 
een eigen identiteit. Voor hen maak je ontwerpen en probeer je interessante en prettige 
ruimtes te creeren. 

Het onderzoek is erg verhalend en was niet gericht op het werken naar harde conclusies. 
Het geheel is niet theoretisch strak onderbouwd en dat is ook nooit de bedoeling geweest. 
De theorie komt uit de mensen en uit persoonlijke bevindingen. Er zijn echter wel degelijk 
een aantal condusies en aanbevelingen uit te halen die gelden voor groene plekken in het 
algemeen en voor de grotere groenstructuren in een stad. De conclusies laten in sommige 
gevallen ruimte voor discussie. 

Wei heb ik (deels) een manier van interviewen en onderzoeken gebruikt zoals die omschreven 
staat in het boek On the Plaza• van Setha Low. Zij gebruikt een manier van interviewen 
waarbij ze 'praatjes' maakt met mensen en ze proeft sferen op pleinen. Door veel tijd door 
te brengen op een plek krijgt zij hier vat op. Haar conclusies zijn net zo min gebasseerd op 
harde feiten, maar hierdoor misschien juist des te interessanter. Verhalend en te abstraheren 
tot algemene conclusies over pleinen . 

Ik heb tijdens mijn afstudeerfase eveneens geprobeerd vat te krijgen op ruimtes. Groene 
ruimtes in dit geval. Ik heb getracht met deze analyse grotere verbanden te zien en hieraan 
conclusies en aanbevelingen te verbinden. Welliswaar heb ik meerdere plekken bekeken 
en minder tijd aan een plek besteed, Setha's onderzoek besloeg ruim tien jaar en twee 
pleinen, maar vanuit eenzelfde insteek. Er zijn naar mijn idee een aantal interessante punten 
uitgekomen. Ook punten waar, zoals eerder gezegd, nog over te discussieren valt. Ik heb 
echter wel een degelijke kennis opgebouwd wat betreft groengebieden om goed onderbouwd 
aan zulke discussies deel te kunnen nemen. 

Het is erg leerzaam geweest om verbanden te benoemen en te schematiseren. Conclusies 
kunnen dan veralgemeniseerd worden en voor anderen ook leesbaar en bruikbaar. 

Vervolgens is de stap gezet richting een fysieke vertaling van deze bevindingen. De tools 
die hieruit voort zijn gekomen zijn ontstaan uit een persoonlijke interpretatie van de kennis 
opgedaan bij de analyse. Ze zijn dus vrij subjectief, echter wel voortgekomen uit een breder 
kader. 

Tot slot. Er blijft nog ontzettend veel te onderzoeken over. En er zijn niet altij d overal 
verklaringen voor te vinden. Dit maakt het groen en de stad in het algemeen juist zo boeiend. 
Je kunt wel een omgeving, of om in de termen van het verslag te blijven, 'decor' ontwerpen, 
maar je weet nooit of het daadwerkelijk zo gaat functioneren als je voor ogen had. Wei kun 
je voorwaarden scheppen waarbinnen de gewenste activiteiten kunnen plaatsvinden en op 
die manier sturen. De 'mensen' vormen vervolgens het laatste onderdeel van het decor en 
kunnen de ruimte met hun aanwezigheid maken of breken. 

' Low, S.M.; On the plaza, The politics of public space and culture, 
University of Texas Press, Austin, 2000. 41 


