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Samenvatting 

In het ontwerpproces zoeken beleidsmakers en ontwerpers naar dat alternatief dat 
door de belanghebbenden het meest wordt gewaardeerd oftewel de voorkeur geniet. 
Om dit doel te bereiken dient er gecommuniceerd te worden. In het begin van het 
ontwerpproces hebben plannen een sterk globaal karakter. Het presentatiemiddel 
bestaat daarbij voornamelijk uit woordelijke omschrijvingen. Deze woorden worden 
echter niet altijd goed begrepen. Als een belanghebbenden vervolgens naar eigen 
gevoel die woorden begrijpt, is het nog maar de vraag of die interpretatie 
overeenkomt met de bedoeling. 

In de praktijk leidt dit bij meerdere projecten tot problemen. Een ingreep is al in de 
globale fase opgenomen, maar wordt niet opgemerkt tot een latere fase. De ingreep 
is goedgekeurd, vervolgbeslissingen zijn genomen en er is geen weg meer terug. Het 
tegenovergestelde kan ook gebeuren; een alternatief wordt genoemd maar wordt 
door een persoon afgeschreven, terwijl niet het alternatief zelf maar enkel de 
interpretatie van dat alternatief door die persoon negatief wordt bevonden. 

Dat mensen pas in latere fases duidelijk de bedoeling van alternatieven inzien, komt 
waarschijnlijk doordat dan pas beelden van alternatieven beschikbaar komen. Het 
maken van die beelden vergt echter kennis en tijd , welke niet altijd voorhanden is. 
Een instrument dat de woordelijke omschrijving dan ook zonder vergaring van die 
kennis of investering van die tijd naar beeld kan omzetten, zou dan ook zeker 
wenselijk zijn. 

Het doel van dit onderzoek is: 

"De ontwikkeling van een softwareapplicatie die woordelijke omschrijvingen van 
groene ruimtes omzet naar beelden voor gebruik in onderzoek naar recreatieve 
voorkeuren en waarmee informatie kan worden aangeleverd ter verbetering van de 
communicatie in het ontwerpproces". 

De uitwerking wordt een ontwerp van de applicatie. Oe weg tot dit ontwerp bestaat uit 
drie delen; deel 1: functionele eisen, deel 2: opzet van de softwareapplicatie en deel 
3: uitwerking van de softwareapplicatie. 

Deel 1; functionele eisen 
De applicatie zet woordelijke omschrijvingen van buurt-, wijk- en stads(deel)parken 
om naar beeld. De invoer is daarbij een combinatie (alternatief) van attribuutniveau's 
waarbij attributen die de gebruiker van de applicatie wil onderzoeken over 
alternatieven variëren. Het beeld moet vervolgens een 3Dbeeld van dat alternatief 
zijn dat waar nodig door geluid en tekst wordt ondersteund. Attributen in dat beeld 
zijn fysieke (boom, meubilair, e.d). of contextbepalende attributen (weer, tijd, staat 
van onderhoud, ontwerpstijl). 

Deel2; opzet van de softwareapplicatie 
Een woordelijke omschrijving kan meerdere interpretaties hebben. Aan de andere 
kant kan een ontwerp ook op meerdere manieren omschreven worden. Wat dus 
ingevoerd moet worden is de bedoelde "ruimte" . De applicatie doet dit met een 
gebruikersinterface welke de gebruiker met kaarten en foto's helpt een (reeks) 
groene ruimte(s) te omschrijven aan de hand van de in de applicatie opgenomen 
attributen en niveau's . 
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Het beeld zelf zal vervolgens stapsgewijs worden gemaakt. Eerst zal er namelijk een 
plattegrond worden gemaakt van de woordelijke omschrijving. Die plattegrond wordt 
een vlekken- en een lijnen/stippenkaart Deze plattegrond geeft aan welke object( en) 
waar kom(t)(en). Deze objecten zijn 3Dobjecten uit een soort van bibliotheek. Het 
koppelen van die 3D objecten aan de plattegrond levert het 3D beeld. 

Deel 3; uitwerking van de softwareapplicatie 
De weer te geven kenmerken van de groene ruimte zijn: 
• Parkruimte; de keuze voor de vorm en afmeting van het park 
• De vormstijl; de vorm van lijnen en vlakken; recht of golvend 
• De grondgebruiken; o.a. bomen, zand, gras, etc. 
• Paden; de hoeveelheid, de structuur (radialen, raster & willekeurig) en het 

bestratingmateriaal. 

De grondgebruiken vormen een vlekkenkaart, de paden vormen daarentegen een 
lijnenkaart. De vormstijl bepaalt de vormen op zowel de lijnen als de vlekkenkaart en 
de parkruimte bepaalt de ruimte waarbinnen dit plaatsvindt. 

De gebruikersinterface wordt opgebouwd als een wizzard. De gebruiker kan hierin 
aangeven of en zo ja, welk niveau hij voor een attribuut kiest. De output van de 
gebruikersinterface is een (reeks) parkomschrijvingen(en), waarvan in de volgende 
stap een kaart moet worden gemaakt. 

De vlekkenkaart wordt gemaakt door in een veld van cellen, clusters van cellen rond 
startcellen (figuur 1) te laten groeien (figuur 2). In de vormstijl golvend is dat in een 
veld van honinggraatvormige cellen. In de stijl recht, zijn deze cellen vierkant. De 
vorm van het totale cluster volgt uit de groeiregels voor het vormen van vlakken. De 
eigenschappen van de clusters zijn daarbij de ingevoerde grondgebruiken. De 
afmeting van clusters volgt uit de ingevoerde ruimtelijke verdeling. 

De paden zijn lijnen tussen punten. Het plaatsen van de punten gebeurt volgens 
bepaalde algoritmen. Het maken van verbindende lijnen volgt eveneens uit die 
algoritmen. Deze algoritmen zijn afhankelijk van de padenstructuur. Bij de vormstijl 
recht is de uitkomst van het algoritme de padenstructuur (figuur 3). Bij de vormstijl 
golvend wordt over die uitkomst een nieuw algoritme gelegd dat de paden laat 
golven (figuur 4). 
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1. Inleiding 

Bij ruimtelijk beleid ontmoeten eisen, wensen en oplossingen elkaar. De 
belanghebbenden, zoals gebruikers en omwonenden, hebben eisen en wensen 
waarbij beleidsmakers en ontwerpers er alles aan willen doen om zoveel mogelijk op 
die eisen en wensen in te spelen (Klein, 2001 ). Dit kunnen zij doen door uit alle 
mogelijke oplossingen de oplossing te kiezen die bij de belanghebbenden de meeste 
voorkeur geniet. 

In het beleids- en ontwerpproces ontstaan echter vaak spanningen tussen de diverse 
partijen, resulterend in vertragingen, oplopende kosten en protesten . Een reeks 
oorzaken hiervoor is dat partijen elkaar niet begrijpen, te laat begrijpen of denken 
elkaar te begrijpen (Rees, 2004; Gemeente Utrecht, 2001 ). 

In het begin van het beleids- en ontwerpproces geschiedt communicatie vooral aan 
de hand van woordelijke omschrijvingen van algemene ideeën en ingrepen voor de 
betreffende ruimte. Veel belanghebbenden vinden het lastig om hiervan een concrete 
voorstelling te maken, waardoor commentaar vaak achterwege blijft (Gemeente 
Utrecht, 2001; Gemeente Amsterdam, 2005). Als dan later in het proces, wanneer de 
uitwerking gedetailleerder wordt, duidelijk wordt wat het gevolg is van die globale 
ideeën en ingrepen, is er soms geen weg meer terug . 

Het beleids- en ontwerpproces kan echter ook gefrustreerd raken doordat partijen 
elkaar al in een vroeg stadium verkeerd begrijpen. Dat kan resulteren in een te po
sitieve of negatieve voorstelling van een geplande ingreep. De term "verdichting van 
woongebieden" roept vaak negatieve reacties op. De bedoeling met "verdichting van 
woongebieden" door beleidsmakers en ontwerpers, kan echter anders zijn dan de 
interpretatie ervan door belanghebbenden. Het is dan mogelijk dat belanghebbenden 
wel hun eigen interpretatie onwenselijk vinden, maar niet de uitwerking zoals 
beleidsmakers en ontwerpers die hadden voorzien (Gemeente Den Haag, 2004). 

1. 1 Doelstelling 

Presentatiemiddelen als maquettes en gedetailleerde ontwerptekeningen, worden 
pas later in het ontwerpproces geïntroduceerd (Hart van Dieren, 2006; Gemeente 
Zandvoort, 2005). Waarschijnlijk is dat ook de reden dat mensen pas later in het 
proces de daadwerkelijke impact van beslissingen zien. Het maken, zoeken en 
aanpassen van beelden en maquettes vergt echter veel werk. Een softwareapplicatie 
die woorden naar beelden vertaalt, kan hierbij uitkomst bieden, zodat er al in een 
vroeg stadium beelden beschikbaar komen die aan de belanghebbenden 
gepresenteerd kunnen worden. 

In het kader van dit afstudeeronderzoek zal een dergelijk applicatie ontwikkeld 
worden voor één soort ruimte, "een recreatieve groene ruimte". Omdat de 
ontwikkeling van een dergelijke applicatie veel tijd vergt is het niet mogelijk om een 
applicatie te ontwikkelen die voor elke soort ruimte een beeld kan maken. 

Het doel van dit onderzoek is: 

"Oe ontwikkeling van een softwareapplicatie die: woordelijke omschrijvingen van 
groene ruimtes omzet naar beelden voor gebruik in onderzoek naar recreatieve 
voorkeuren en waarmee informatie kan worden aangeleverd ter verbetering van de 
communicatie in het ontwerpproces". 
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Dit afstudeeronderzoek richt zich op de ontwikkeling van de applicatie. Het 
eindproduct wordt hierbij een ontwerp van de softwareapplicatie. Dit ontwerp moet 
dusdanig helder zijn dat enkel programmeren de schakel is tussen ontwerp en 
daadwerkelijk functioneren. 

1.2 Relevantie 

De applicatie is relevant omdat deze het mogelijk maakt om in een vroeg stadium 
beelden van ruimtelijke ingrepen te tonen, wat de communicatie in het beleids- en 
ontwerpproces zeker ten goede komt. 

De ontwikkeling van een dergelijke applicatie brengt waarschijnlijk hoge kosten met 
zich mee en is zodoende voor veel individuele particulieren onbereikbaar. De eerste 
potentiële gebruikers van de applicatie zijn dan ook onderzoekers in opdracht van 
overheidsorganisaties. De applicatie zal zich dan ook moeten richten op het 
werkgebied van de overheid: de openbare (groene) ruimte. 

Uit beleidsvisies, onderzoeken en ontwerpen blijkt dat iedereen behoefte heeft om te 
recreëren . Het recreëren in (openbare) groene ruimtes, in of nabij de woonomgeving 
is daarbij een belangrijke recreatievorm. Zowel kwalitatief als kwantitatief, vindt er 
echter vermindering van groene ruimte plaats (Carvin & Berens, 1997; Cammen & 
Klerk, 1999; Busser & Galen, 2003; RLG, 2004; VROM, 2004 ). Aandacht voor de 
(recreatieve) groene ruimte is dus gerechtvaardigd en het is van belang om 
voorkeuren van gebruikers voor dit soort ruimtes te meten. 

Technisch gezien is de groene ruimte een goed startpunt voor ontwikkeling van de 
applicatie. In een groene ruimte gebeurt bijna alles op een vlak. Bomen bevinden 
zich niet boven of onder elkaar in tegenstelling tot stedelijke ruimtes waar zich onder 
pleinen parkeergarages kunnen bevinden en boven winkels woningen. Het vergt 
weinig inlevingsvermogen om te begrijpen dat een groene ruimte daarom voor de 
applicatie een geschikt startpunt is. 

6 



1. 3 Opzet verslag 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is de ontwikkeling van een softwareapplicatie 
die woordelijke omschrijvingen van groene ruimtes naar beelden kan vertalen. Om dit 
doel te verwezenlijken, dienen enkele stappen te worden doorlopen. Deze stappen 
zijn: 

• Bepalen van de functionele eisen van de softwareapplicatie. 
• Inventariseren van mogelijke werkwijzen van de softwareapplicatie en een keuze 

uit deze voor de uiteindelijke opzet. 
• Een uitwerking van de softwareapplicatie. 

Het afstudeerverslag bestaat uit drie delen. Elk deel behandelt één van de 
bovenstaande stappen. 

Deel 1: de functionele eisen 
Deel 1 zal kijken naar de functionele eisen. Functionele eisen geven aan wat de 
applicatie moet kunnen. Deze eisen volgen uit de volgende vragen : 

• Het onderwerp; wat is de groene ruimte? 
• De woordelijke omschrijving; wat is een woordelijke omschrijving? 
• Het beeld; wat is een beeld van een woordelijke omschrijving? 

Van de groene ruimte wordt besproken wat de groene ruimte is, welke soorten er 
zijn, welke onderscheidende kenmerken die ruimtes hebben en tot slot wie de 
potentiële gebruikers van deze ruimtes zijn. Dit zal in hoofdstuk 2 geschieden. 

De vragen over de woordelijke omschrijving en het beeld komen in hoofdstuk 3 & 4 
aan bod. Hoofdstuk 3 kijkt daarbij naar een onderzoeksmethodisch kader dat bepaalt 
hoe een woordelijke omschrijving moet worden opgebouwd en wat van deze moet 
worden weergegeven . Hoofdstuk 4 gaat in op communicatiemiddelen en hoe deze 
gebruikt kunnen/moeten worden in de softwareapplicatie. 

Hoofdstuk 5 vat deel 1 samen in de vorm van een reeks van functionele eisen die 
aan de softwareapplicatie gesteld worden. 

Deel2: opzet van de softwareapplicatie 
Deel 2 onderzoekt hoe de applicatie zou moeten functioneren om te voldoen aan de 
functionele eisen. Om dit te achterhalen , moet bekend zijn: 

• Hoe de applicatie omgaat met de invoer van woordelijke omschrijving. 
• Hoe de applicatie van omschrijvingen beelden maakt. 

Hoofdstuk 6 kijkt naar de woordelijke omschrijving, wat een gebruiker wil invoeren, 
wat hij kan invoeren, hoe hij dat kan invoeren en vervolgens hoe (strikt) die invoer 
geïnterpreteerd kan worden. 

Hoofdstuk 7 bespreekt hoe de computer afbeeldingen en objecten kan maken en 
deze een plek in het 30-beeld kan geven. 

Hoofdstuk 8 vat de gemaakte keuzes samen en geeft aan welk deel van de 
applicatie in deel 3 uitgewerkt zal worden . 
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Deel 3: de softwareapplicatie 
In deel 3 zal de softwareapplicatie worden uitgewerkt. Vragen hierbij zijn: 

• Van welke kenmerken (attributen en niveau's van een groene ruimte) kan een 
beeld worden gemaakt? 

• Hoe kan de woordelijke omschrijving ingevoerd worden (uitwerking van de 
werkwijze uit de applicatieopzet). 

• Hoe wordt het beeld gemaakt (uitwerking van de werkwijze uit de 
applicatieopzet). 

Hoofdstuk 9 bespreekt de kenmerken van de groene ruimte waarvoor de applicatie 
van woordelijke omschrijvingen beelden kan maken. Deze kenmerken worden ook 
wel attributen genoemd, hun toestand niveaus. Deze benamingen zullen door dit 
gehele verslag gehanteerd worden. 

Hoofdstuk 10 beschrijft vervolgens de manier waarop de gebruiker van de applicatie 
de omschrijving van een groene ruimte invoert. 

Hoofdstuk 11 gaat in op de wijze waarop de applicatie de ingevoerde omschrijving 
omzet naar een beeld. 

Tenslotte komen in hoofdstuk 12 de samenvatting, conclusies en aanbevelingen van 
dit afstudeeronderzoek aan bod. De uitgewerkte softwareapplicatie wordt naast de 
functionele eisen en de systeemopzet gelegd om te achterhalen waar en waar niet 
aan de doelen is voldaan. Vervolgens volgen er aanbevelingen voor toekomstige 
verbeterpunten. 
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Deel I 

De functionele eisen 
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2. De groene ruimte 

Doel van dit onderzoek is om een softwareapplicatie te ontwikkelen die beelden 
maakt van groene ruimtes. Deze beelden kunnen gebruikt worden in onderzoek naar 
de voorkeuren van (potentiële) gebruikers ten aanzien van de verschillende 
kenmerken van of ingrepen in een groene ruimte. De ontwikkeling van een applicatie 
die helpt bij onderzoek naar de voorkeuren t.a.v. groene ruimtes, vereist kennis van 
de groene ruimte. Dit hoofdstuk kijkt naar die groene ruimte en behandelt daarbij de 
volgende vragen: 

• Wat is de groene ruimte? (2.1) 
• Welke gebruiksdoelen heeft de groene ruimte? (2.1) 
• Welke (hoofd)soorten groene ruimtes zijn er? (2.1) 
• Wat zijn mogelijke attributen van groene ruimten? (2.2) 
• Wie zijn de mogelijke gebruikers van groene ruimten? (2.3) 

De antwoorden en conclusies worden samengevat in paragraaf 2.4 

2. 1 Groene ruimtes 

Wat de groene ruimte is, blijkt uit een omschrijving afkomstig van de Raad Landelijk 
Gebied (R.L.G), 2004. Deze luidt: 

"De groene ruimte is het deel van de leefomgeving dat zich kenmerkt door een 
inrichting met "voornamelijk" groene beplantingsmaterialen " 

De (hoofd)gebruiksdoelen van de groene ruimte zijn: 

• Economisch; het produceren van voedsel en (herwinbare) grondstoffen. 
• Ecologisch; het bieden van leefruimte voor plant, mens en dier. 
• Recreatief; het bieden van ruimte voor educatie, sport, spel en ontspanning. 

Deze drie gebruiksdoelen kunnen naast elkaar bestaan. Bosbouw kan recreatieve 
kwaliteiten hebben. Een landbouwgebied is een leefgebied voor vogels die het op 
hun beurt beschermen tegen schadelijke insecten (RLG, 2004; Lörzing, 2000). 

Groene ruimtes laten zich in soorten indelen op basis van de mate van 
openbaarheid, afmeting en gebruiksdoel. Dit levert drie hoofdsoorten op; tuin, park 
en landschap (Lörzing, 2000). Groene ruimtes laten zich in soorten indelen op basis 
van de mate van openbaarheid, afmeting en (hoofd)functie. Dit levert drie 
hoofdsoorten op: tuin, park en landschap (Lörzing, 2000). 

De tuin is een begrensd privaat gebied van vaak beperkte omvang, ingericht vanuit 
esthetisch en recreatief oogpunt. Het park wijkt hiervan af door het openbare 
karakter en soms de afwezigheid van een harde grens. Een landschap onderscheidt 
zich vervolgens van beide anderen door een grotere oppervlakte en doordat 
recreatie een nevenfunctie is. Tussen deze drie hoofdsoorten bevinden zich grijze 
gebieden. Er zijn parken zoals plantsoenen, kleiner dan de gemiddelde tuin, maar 
ook stadsgewestparken, groter dan menig natuurgebied. Qua geschiktheid voor 
recreatie kan vervolgens een landschap als een bosbouwgebied net zo geschikt zijn 
voor wandelen als een park of een kasteeltuin (Lörzing, 2000). 
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Omdat de softwareapplicatie beelden van groene ruimtes moet maken, moet er 
kennis over het uiterlijk van groene ruimtes vergaard worden . Dit afstudeeronderzoek 
beperkt zich tot één soort groene ruimte. Het park is openbaar en valt dus binnen het 
werkgebied van beleidsmakers, welke samen met ontwerpers en onderzoekers 
potentiële gebruikers van de software zijn. Op de tweede plaats worden parken voor 
recreatieve doeleinden ontworpen en is het dus zinvol om in relatie tot het park 
(puur) naar recreatieve voorkeuren te kijken. Zodoende is het park een goed 
uitgangspunt van dit onderzoek en zal de software zich dus richten op parken. 

Soorten parken 
De applicatie zal zich binnen de parken ook op een soort richten. Er zijn 
verschillende soorten parken: woongroen, buurtpark, wijkpark, stads(deel)park 
stadsrandpark en stadsgewestelijk park (Lörzing, 2000) . 

Het woongroen omvat stedelijke groengebieden met een wisselend karakter, van 
bescheiden afmetingen zoals speelplaatsen pleintjes en woonerven. Gebruikers 
wonen nabij het woongroen waardoor sociale controle groot is en het karakter 
gevoelsmatig semi-openbaar. 

De volgende drie soorten zijn het buurt-, wijk- of stads(deel)park. Deze ruimtes 
nemen toe in oppervlakte en reikwijdte naar potentiële gebruikers. Afhankelijk van de 
periode van aanleg zal het karakter verschillen van duidelijk begrensde parken uit de 
19e eeuw tot een doorlopend onderdeel van de stedelijke ruimte in de recent 
aangelegde parken (Lörzing, 2000). 

Het stadsrandpark is qua functie gelijk aan het stadspark, maar grenst voor één zijde 
aan landelijk gebied. Er is dus een vrije doorzicht mogelijk naar gebieden buiten de 
stad aan een of meerdere zijdes. Van een harde grens in de vorm van een kanaal of 
een weg kan nog steeds sprake zijn (Lörzing, 2000). 

Het stadsgewestpark tenslotte is een zeer groot park dat voor veel gebruikers op een 
grotere afstand ligt en zich daarom richt op een langdurig verblijf. Hiermee 
samenhangend zijn er afgezien van een grotere afmeting ook diverse aanvullende 
faciliteiten als sportcomplexen, watersportvoorzieningen en parkeergelegenheden 
welke niet in de andere parken voorkomen (Lörzing , 2000). 

Keuze voor een soort park 
De softwareapplicatie moet de relevante attributen van een park kunnen weergeven . 
Het buurt-, wijk- en stads(deel)park hebben onderling veel overeenkomsten. 
Toepassing van de applicatie op die soorten betekent dat de applicatie in eerste 
instantie al drie soorten kan weergeven . Met enkele van de volgende aanpassingen 
zijn dan eventueel ook de andere parksoorten mogelijk. 

Omdat het woongroen klein is, is bijna altijd de omgeving waarneembaar en dus van 
invloed op de waardering. Een afbeelding van woongroen zonder omgeving is dus 
niet wenselijk. 

Het stadsgewestpark onderscheidt zich van de buurt- wijk en stads(deel)parken door 
de aanwezigheid van o.a. parkeer-, en sportfaciliteiten. Weergave van een 
stadsgewestpark betekent dus dat dit soort voorzieningen moeten kunnen worden 
weergegeven. 
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Het stadsrandpark komt enkel als onderscheidende soort tot uiting als de omgeving 
zichtbaar is. Worden enkel ingrepen in het park getoond op locaties waarbij de 
parkomgeving niet zichtbaar is, dan is weergave van die laatste irrelevant. Wordt er 
ingespeeld op de rand van het park, dan moet deze dus weergeven kunnen worden. 

De basis van openbaar groen waarvoor de applicatie ontwikkeld wordt is 
vergelijkbaar met een wijk-, buur-, en stads(deel)park. 

2.2 Attributen van de groene ruimtes 

Groene ruimtes zijn te onderscheiden op basis van diverse kenmerken, binnen 
wetenschappelijk onderzoek vaak attributen genoemd. De toestand van een attribuut 
wordt het niveau genoemd. Voorbeeld van een attribuut is de beplantingssoort. 
Niveau's voor dit attribuut kunnen zijn: struiken, bomen en gras. Een ingreep in de 
groene ruimte is een verandering van een attribuutniveau of de toevoeging of 
verwijdering van een attribuut(niveau). 

In dit onderzoek worden vier attribuutcategorieën onderscheiden: 

• Contextbepalend intern 
• Contextbepalend extern 
• Fysiek intern 
• Fysiek extern 

Een fysiek attribuut is een attribuut met een fysieke vorm zoals een boom, een pad of 
een bank. Een contextbepalend attribuut beïnvloedt de vorm van fysieke attributen 
door bijvoorbeeld onderhoud of het weer. Is dit attribuut intern, dan is het een 
kenmerk van het park, dat voor enkel het park geldt. Is het attribuut extern, dan is het 
een kenmerk van de omgeving, wat voor zowel het park als de omgeving geldt. 

Het vinden en beschrijven van (relevante) attributen zal geschieden door de literatuur 
te raadplegen en door parken te bezoeken en te analyseren op de aanwezigheid van 
deze attribuutcategorieën. De nadruk zal bij die bezoeken liggen op het buurt-, wijk
en stadsdeelpark. In de volgende alinea's worden de attribuutcategorieën in detail 
besproken. 

Contextbepalende interne attributen 
Een eerste voorbeeld van de contextbepalende interne attributen is "tijd". Tijd kan 
resulteren in verval, groei, herstel, etc. De software kan de tijd weergeven als leeftijd 
van het park, leeftijd van planten of als hersteltijd voor planten na een groot festival 
(Laing, 2005; Manning & Freimund, 2004). 

Een tweede voorbeeld betreft reglementen. Een fysiek waarneembare vorm van 
reglementen is een verkeersbord of de afwezigheid van honden vanwege een verbod 
op honden in het park. Regels kunnen worden genegeerd, waardoor niet alle 
reglementen ook daadwerkelijk zichtbaar zijn in een park. 

Een derde voorbeeld is de ontwerpstijl. In klassieke stijlen zal een bos een rechte 
vorm hebben, in romantische stijlen is die grillig. Water kan dus een rechte vijver met 
een strakke kade of een kronkelig meer met begroeide oever zijn. In Lörzing, (1992 & 
2001 ), zijn deze ontwerpstijlen in een assenstelsel geïndexeerd (figuur 1 ). De 
horizontale as staat voor de inspiratiebron voor de vormen. Dit zijn de mens 
(geometrisch en recht) of de natuur (grillig en golvend). De verticale as geeft de 
eigenheid met de originele locatie aan. Een natuurlijke inspiratie hoeft geen locatie
eigen ruimte op te leveren. Zo staat in Nederland een wilgenbos met bomen in rijen 
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dichter bij de natuur dan een Burgers Zoo, met tropische planten in natuurlijk 
golvende patronen (lörzing , 1992; Lörzing 2001 ). 

Natuur als 
inspiratie 

Locatievreemd 

Eigen aan 
locatie 

Figuur 1 ordening van ontwerpstijlen (Lörzing, 2001) 

Mens als 
inspiratie 

In ieder uiterste hoek van het assenstelsel kan een uiterste stijl worden geplaatst dat 
overeenkomt met een van de volgende hoofdstijlen (Lörzing, 2001 ): 

• Locatievreemd op de natuur geïnspireerd (de romantische landschapsstijl) 
• Locatievreemd op de mens geïnspireerd (de renaissance of vroege barok) 
• Locatie-eigen op de mens geïnspireerd (landschapsbewuste stijlen) 
• Locatie-eigen op de natuur geïnspireerd (de ecologische stroming) 

Contextbepalende externe attributen 
Voorbeelden van externe contextbepalende attributen zijn het seizoen en het 
moment van de dag. Het seizoen uit zich in het weer, de vorm van de beplanting en 
de lichtval. Een park kan ontworpen worden als een prettige omgeving voor een 
seizoen, voor enkele of voor alle seizoenen. Hoewel het seizoen dus zelf niet 
ontworpen kan worden, kan er wel met ontwerpen rekening mee worden gehouden. 
Dit geldt uiteraard ook voor de momenten van de dag; ochtend, middag, avond & 
nacht. 

Fysieke attributen intern 

Fysieke attributen zijn te categoriseren in puntobjecten (zelfstandige bomen en 
meubilair), lijnobjecten (paden en bomenrijen) vlakobjecten (gras en water) en 
volumevormen (bossen, gebouwen en struikpartijen) (lörzing, 2000). 

Lörzing deelt net als bij stijlen ook fysieke attributen in op basis van hun oorsprong; 
menselijk en natuurlijk. In Nederlandse groene ruimtes zijn waarschijnlijk de enige 
objecten van natuurlijke oorsprong beken, rivieren, meren en eventueel de bodem. 
De oorsprong zegt echter niets over het materiaal. Een door de mens aangeplant 
bos is van natuurlijke materialen en toch van menselijke oorsprong, net als een 
wilgentenenheg of een zandpad. Echt duidelijk menselijke objecten zijn 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen, hekwerken, richtingaanwijzers, speelplaatsen, 
gebouwen en speeltoestellen (Oppewal e.a, 2005). Bevinden deze attributen zich in 
het park dan zijn het interne fysieke attributen. 
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Fysieke attributen extern 
Fysiek externe attributen bevinden zich in de omgeving van het park, maar kunnen in 
de groene ruimte waarneembaar zijn en dus de aantrekkelijkheid beïnvloeden. 
Relevante voorbeelden zijn wegen en gebouwen die soms vanuit het park zichtbaar 
of hoorbaar zijn. Ook de totale infrastructuur en omgeving zijn fysiek externe 
attributen. Oe infrastructuur rond het park beïnvloedt de relatieve afstand tot 
gebruiker en concurrerende groene ruimtes (Priestley, 2005). Deze is echter niet 
altijd vanuit het park zelf zichtbaar. 

2.3 De gebruiker van de groene ruimte 

Uit onderzoek blijken de (recreatieve) gebruikers van groene ruimtes een heterogene 
groep te zijn. Binnen die groep hechten individuen afhankelijk van hun gebruiksdoel, 
geslacht, ras en leeftijd ander belangen aan attributen en hebben ze ook andere 
waardeoordelen over de diverse attribuutniveau's (Kemperman, Ponje & 
Timmermans, 2005; Ponje & Timmermans, 2005; Oppewal e.a. 2005). 

Voor de applicatie kan de gebruiker van de groene ruimte twee betekennissen 
hebben. Ten eerste is de gebruiker van de groene ruimte een potentiële respondent 
voor onderzoek naar voorkeuren van gebruikers van de groene ruimtes. Ten tweede 
is hij een kenmerk van de ruimte. In een ruimte bevinden zich namelijk bijna altijd 
(andere) gebruikers. Deze gebruikers kunnen andere recreatieve gebruikers zoals 
mensen die wandelen met hun hond of sporters. Ook kunnen er mensen zijn die de 
ruimte voor niet recreatieve doelen gebruiken: zwervers (leefgebied), scholieren 
(onderwijs). Het mag logisch zijn dat niet iedere medegebruiker even gewenst is en 
dus van invloed op de voorkeur kan zijn (IVIanning & Friedmund, 2004; Laing, 2005). 
Gebruikers van een groene ruimte zijn als volgt in beeld weer te geven: 

• De gebruiker kan als persoon worden afgebeeld. 
• De aan de gebruiker gekoppelde voorzieningen kunnen worden afgebeeld. Denk 

bijvoorbeeld aan fietsenrekken of speeltoestellen. 
• De sporen van de gebruikers kunnen worden afgebeeld. Denk bijvoorbeeld aan 

afval of bandensporen. 

In alle gevallen is de gebruiker daarbij een fysiek intern attribuut van het park. 

14 



2.4 Conclusies 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de groene ruimte en haar gebruikers. De groene 
ruimte heeft diverse verschijningsvormen, van tuin tot landschap met daartussen het 
park. Verschijningsvormen variëren in afmeting, aanwezige objecten, begrenzing en 
mate van openbaarheid. 

De softwareapplicatie zal zich richten op het buurt-, wijk- en stads(deel)park. Bij deze 
parken moet gekeken worden naar attributen uit één van de vier attribuutcategorieën: 
interne fysieke attributen, externe fysieke attributen, interne contextbepalende 
attributen en externe contextbepalende attributen. Het achterhalen van de relevante 
attributen gebeurt door literatuur over parken op basis van deze vier categorieën te 
raadplegen en diverse parken te bezoeken en te analyseren. 

In dit hoofdstuk is ook naar de gebruiker gekeken. De recreatieve gebruikers van de 
groene ruimte vormen een heterogene groep met verschillende voorkeuren. Die 
gebruikers zijn respondenten voor onderzoek met de beelden maar ook een fysiek 
kenmerk van de ruimte. 

De applicatie wordt toegepast op het niveau van een buurt-, wijk-, of stads(deel)park. 
Voor deze groene ruimte zal een beperkt aantal attributen worden meegenomen. 
Deze worden in hoofdstuk 9, deel 3, besproken. 
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3. Methodes van onderzoek 

De applicatie moet woordelijke omschrijvingen van groene ruimtes vertalen naar 
beelden ten behoeve van onderzoek naar recreatieve voorkeuren. De applicatie is 
daarbij een onderdeel van een langer onderzoekstraject (paragraaf 1.1 ). Ongeacht 
het feit dat het gehele traject niet wordt uitgewerkt, moet de applicatie wel in een 
dergelijk traject kunnen functioneren. 

De onderzoeksmethode die gebruikt wordt moet geschikt zijn voor het meten van 
(recreatieve) voorkeuren en daarnaast moet de toegevoegde waarde van de 
applicatie tot uiting kunnen komen. 

De methode zal eisen stellen aan de applicatie over: 

• De manier waarop de woordelijke omschrijvingen opgebouwd dienen te worden. 
• De manier waarop het beeld opgebouwd dient te worden. 
• De relatie tussen woord en beeld. 

Om deze kennis te vergaren, dienen enkele vragen beantwoord te worden. Deze 
vragen zijn: 

• Waar moet een onderzoeksmethode aan voldoen? (3. 1) 
• Welke onderzoekmethoden zijn er? (3. 2) 
• Welke onderzoeksmethode is het meest geschikt? (3. 2) 
• Wat betekent deze onderzoeksbenadering voor de inhoud van de beelden? (3.3) 

3. 1 Algemene eisen aan onderzoek 

Aan een onderzoeksmethode en de applicatie gelden enkele hoofdeisen. Ten eerste 
moet een methode meten wat men wil meten. Met de beelden gemaakt door de 
applicatie moet de recreatieve voorkeur van de gebruiker van de groene ruimte 
gemeten kunnen worden. De methode waarop de applicatie wordt afgestemd moet 
dus een geschikte methode zijn voor het meten van voorkeuren. Vervolgens moet de 
voorkeur voor datgene gemeten worden waarvoor men de voorkeur wil meten en 
uiteindelijk zoveel mogelijk met de werkelijke voorkeur overeenkomen. Dit kan alleen 
als de beelden de door de onderzoeker in de woordelijke omschrijving bedoelde 
inhoud op een correcte wijze weergeven. De eisen hiervoor komen in hoofdstuk 4 
aan bod. 

De applicatie heeft de mogelijkheid beelden te maken van (gehele) groene ruimtes. 
Die beelden zijn gebaseerd op woordelijke omschrijvingen. Die woordelijke 
omschrijvingen zijn niet gebonden aan bestaande ruimtes, maar kunnen gelden voor 
hypothetische groene ruimtes. 

De methode moet voorkeuren voor groene ruimtes kunnen meten en daarbij 
gebaseerd zijn op hypothetische alternatieven. 
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3. 2 Onderzoeksmethoden 

Er zijn meerdere benaderingen waarmee voorkeuren kunnen worden gemeten. Men 
kan kijken naar daadwerkelijke of hypothetische voorkeuren. Men kan de voorkeuren 
meten als een voorkeur voor een groene ruimte als geheel (compositioneel) of als 
(deel)voorkeur voor onderdelen van een groene ruimte (decompositioneel) . Ook 
kunnen voorkeuren worden afgeleid van keuzes of andere gedragingen. Figuur 2, 
afkomstig uit Kernperman (2000) toont enkele relevante methodes. 

Gedrag/ keuzes (1) 
(revealed choice) 

(2) decompositioneel 
(stated preference, 

compositioneel) 

Methodes voor het achterhalen van 
voorkeuren 

compositioneel (3) 
(stated preference, 
decom positioneel) 

compositioneel (4) 
(stated choice) 

Figuur 2: overzicht van methoden voor het meten van voorkeuren en keuzes . 

Revealed choice (1) 
Revealed choice bestudeert gedrag van personen en groepen zoals dat in de 
werkelijkheid plaatsvindt. Dit gedrag is een indicator voor de aantrekkelijkheid van 
alternatieven (groene ruimtes) en dus voor de voorkeur. In de praktijk zijn attributen 
echter verweven met elkaar en met onbekende attributen . Een betrouwbare 
conclusie trekken over de rol van individuele attributen is hierdoor dan ook erg 
moeilijk (Kemperman, 2000). 

Stated preference, decompositioneel opgesteld (2) 

Stated preferenee bestudeert hypothetisch gedrag. De naam decompositioneel geeft 
aan dat deze variant gedragingen behandelt in losse elementen. Dit gebeurt door de 
respondent te vragen naar het belang dat hij aan het attribuut en de attribuutniveaus 
hecht. De methode gaat hierdoor voorbij aan het feit dat gedrag en voorkeuren voor 
attribuutniveaus in de praktijk plaatsvinden als onderdeel van het gehele beeld 
(Kemperman, 2000). 

Stated choice/preference, compositioneel opgesteld (3 & 4) 

Stated preferenee en stated choice worden in de literatuur ook wel conjuncte analyse 
genoemd . Bij stated preferenee wordt gekeken naar de voorkeur voor alternatieven 
en bij stated choice naar de keuze uit alternatieven. In beide gevallen is dit alternatief 
een (hypothetisch) totaalpakket van attribuutniveaus. De respondent maakt daarbij 
een afweging tussen attributen. Onderzoeksresultaten, geven dan ook informatie 
over het belang en de aantrekkelijkheid van alternatieven als geheel, als over 
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individuele attributen en hun niveau's (Kemperman, 2000). Voor de beelden maakt 
het echter niet uit of er naar keuze of voorkeur wordt gekeken. 

Een alternatieve methode 

Bij de techniek beschreven in het proefschrift van Orzechowski (2004), krijgen 
respondenten de taak een ideale woning samen te stellen, in dat proefschrift een 
woning. Met de techniek van het Bayesian belief model, worden aan de hand van de 
keuzes van N respondenten voorspellingen gemaakt over de kans dat respondent (N 
+ 1) een bepaalde keuze maakt (Orzechowski, 2004 ). 

Een methode gekozen 
In paragraaf 3.1 zijn criteria opgesteld voor de onderzoeksmethode Deze criteria zijn: 

• De methode moet geschikt zijn voor het meten van voorkeuren. 
• De methode kan beelden van gehele groene ruimtes maken. Een onderzoeks

methode moet kunnen werken met gehele groene ruimtes. 
• De methode moet kunnen werken met hypothetische alternatieven. 

De in de paragraaf 3.2 besproken methoden zijn: 

• Revealed choice (1) 
• Stated preferenee ( decompositioneel) (2) 
• Stated preferenee (compositioneel) (3) (conjuncte analyse) 
• Stated choice (compositioneel) (4) (conjuncte analyse) 
• Alternatieve methode (Basyian belief-model) (5) 

Van deze methodes werken nummers 2 t/m 5 met hypothetische situaties. Van 
methode 2 t/m 5 werken methodes 3 t/m 5 met complete alternatieven. Methode 3 & 
4 gaan daarbij uit van alternatieven die door ontwerper of onderzoeker worden 
voorgedragen en methode 5 van alternatieven die de gebruiker van de groene ruimte 
zou moeten ontwerpen. De applicatie ontwerpt geen alternatieven, maar geeft ze 
enkel weer. De applicatie is dus het best bruikbaar als deze wordt afgestemd op 
stated choice en stated preference, ook wel de conjuncte analyse genoemd. 
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3.3 De conjuncte analyse 

In de conjuncte analyse krijgt een respondent alternatieven (groene ruimtes) 
voorgelegd samengesteld uit attribuutniveau's. Dit wordt dus de vorm van de 
woordelijke omschrijving. Elk attribuut dat geen onderdeel van het onderzoek vormt, 
kan daarbij achterwege blijven of over alle alternatieven van eenzelfde niveau zijn. 
Als er 6 attributen zijn waarvan 4 variabel met elk 4 niveaus dan zijn er dus 128 
combinaties mogelijk (4 tot de 4e macht). Technieken zoals factorial design kunnen 
binnen een onderzoek het aantal te onderzoeken/weer te geven alternatieven 
beperken (Schaijk, 1998). Desondanks moet de applicatie elke combinatie van door 
de applicatie gehanteerde attribuutniveau's weer kunnen geven. 

De gebruiker van de applicatie stelt vervolgens een meettaak op die de respondent 
met de beelden moet uitvoeren. Dit kan zijn het maken van een keuze of uitspreken 
van een voorkeur. Op de Technische Universiteit Eindhoven is echter ook een 
experiment uitgevoerd met een rijsimulator. De gehanteerde snelheid was hierbij een 
indicator voor de snelheidsbeperkende werking van attributen (Groot de, 2005). Bij 
groene ruimtes kan bijvoorbeeld de looproute geanalyseerd worden of de tijd dat 
iemand in een park verblijft. 

Na de meettaak moet de data verwerkt worden. Binnen de methode van de 
conjuncte analyse zijn er diverse standaardtechnieken voor de verwerking van 
onderzoeksresultaten (Kemperman, 2000). De dataverwerking komt verder niet aan 
bod binnen dit afstudeeronderzoek. 

3.4 Conclusies 

In paragraaf 3.1 zijn eisen gesteld aan onderzoeksmethoden voor onderzoek naar 
voorkeuren, maar ook aan de applicatie zelf. De eisen aan de applicatie zijn. 

• De beelden moeten overeenkomen met de woordelijke omschrijving . 
• Met inzet van de applicatie binnen een onderzoek moet de recreatieve voorkeur 

te meten zijn. 

De applicatie wordt afgestemd op de werkwijze van de conjuncte analyse; een 
geschikte methode voor het meten van recreatieve voorkeuren van gebruikers van 
de groene ruimte. Uit deze in paragraaf 3.3 beschreven methode, rollen de volgende 
eisen aan de applicatie: 

• De beelden tonen gehele groene ruimtes en dus geen afzonderlijke kenmerken. 
Woordelijke omschrijvingen zijn dus omschrijvingen van gehele groene ruimtes. 

• Het beeld is een beeld van een mogelijke combinatie van attribuutniveau's en zo 
wordt dus ook de woordelijke omschrijving opgebouwd. 

• Attributen die geen onderdeel van onderzoek vormen, zijn geen onderdeel van 
de omschrijving, of worden over elk alternatief constant gehouden. 

De beeldvorm is vervolgens afhankelijk van de meettaak. Meer detail hierover volgt 
in hoofdstuk 4. 
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4. Communicatie 

De softwareapplicatie moet woordelijke omschrijvingen van groene ruimtes omzetten 
naar beeld. Iemand kan echter ook communiceren met woordelijke omschrijvingen, 
geluidseffecten en zelfs met reuk en gevoel. Binnen elk van deze 
communicatiemiddelen is ook weer variatie mogelijk zoals beeld variërend van 
schetsen tot Virtual reality. De mogelijkheden zijn echter afhankelijk van de 
beschikbare communicatietechnieken, ook wel overdrachtsmiddelen genoemd. De 
keuze voor de applicatie wordt gebaseerd op de mogelijkheden en de eisen aan de 
applicatie. 

Dit hoofdstuk kijkt naar communicatiemiddelen in het algemeen en meer specifiek; 
hoe het "beeld" van de woordelijke omschrijving eruit moet komen te zien. De 
conclusie geeft onder andere richtlijnen over de beeldvorm, de mate van detail en het 
perspectief. Centrale vragen in dit hoofdstuk zijn: 

• Hoe werkt communicatie? (4.1) 
• Hoe werken de diverse communicatiemiddelen? (4.2, 4.3 & 4.4) 
• Wanneer is beeld geschikter dan de andere communicatiemiddelen? (4.4) 
• Wat zijn de aandachtspunten bij het gebruik van beeld; dus aan welke eisen 

moeten de beelden voldoen? (4.4) 

4. 1 Communicatie 

Communicatie is een proces waarbij twee of meer personen iets aan elkaar willen 
duidelijk maken. Er is sprake van een bron, een boodschap, een medium en een 
ontvanger. De bron wil iets duidelijk maken aan zijn ontvanger. Datgene wat hij 
duidelijk wil maken is zijn boodschap. Om die boodschap over te brengen, heeft hij 
een medium nodig, het overdrachtsmiddeL Met dat overdrachtsmiddel komt de 
boodschap bij de ontvanger. Onderweg kunnen allerlei verstoringen optreden. De 
bron kan de boodschap onjuist in het medium hebben ingevoerd, verstoringen 
kunnen onderweg ontstaan door bijvoorbeeld achtergrondlawaai en tot slot kan er 
verstoring bij de ontvanger optreden doordat deze de boodschap onjuist 
interpreteert. Om de verstoringen te beperken zal de boodschap zo duidelijk mogelijk 
moeten zijn, het beste overdrachtsmiddel moeten worden gekozen en voor een zo 
ideaal mogelijke communicatiecontext moeten worden gezorgd (Stappers, Reinders 
& Möller, 1990). De softwareapplicatie moet met deze uitgangspunten zo goed 
mogelijk rekening houden. 

Er kan zoals eerder gezegd, ook met woorden en geluiden, maar ook met reuk en 
gevoel worden gecommuniceerd. Deze communicatiemiddelen kunnen in plaats van 
of aanvullend op de beelden worden gebruikt. 

Overdrachtsmiddelen 

Om te communiceren zijn er overdrachtsmiddelen nodig. Beeld kent verschillende 
gradaties van complexiteit. Variërend van lijnentekeningen tot 3D fotorealistisch 
kleurenbeeld gepresenteerd in virtual reality, ondersteund door geluid . Geluid kan 
overgedragen worden in mono of in 3D-suround. Woord kan gesproken, op papier, 
met beeld of in braille getoond worden. Gevoel en reuk zijn echter nog moeilijk over 
te dragen. Een complexer middel vergt een complexe technische ondersteuning, die 
niet altijd voorhanden is. De applicatie moet dus voor toepassing niet afhankelijk zijn 
van complexe, weinig beschikbare overdrachtsmiddelen. 
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4.2 Communiceren met woorden 

Bij communicatie met woorden, wordt getracht een situatie in woorden te 
omschrijven . Deze omschrijving moet de door de onderzoeker belangrijk geachte 
kenmerken weergeven op een zodanige manier dat de ontvanger er een situatie bij 
kan voorstellen. Dit kan als lopend verhaal of als opsomming, zoals in het volgende 
voorbeeld . 

• water aanwezig 
• bomen in rijen om de randen 
• een speelplek aanwezig 
• 50 meter breed en 1 00 meter lang 
• 500 meter van uw woning gelegen. 

Aandachtspunten 
Een onderzoeker maakt woordelijke omschrijvingen (interpretaties) van enkel door 
hem bedoelde alternatieven of attribuutniveau's. Aan de andere kant moet de 
respondent deze woordelijke omschrijvingen herinterpreteren naar een alternatief 
waarover hij/zij een oordeel moet vellen. In schema ziet dit er als volgt uit. 

Situatie 1 Interpretatie in woorden door Interpretatie woorden naar Situatie 2 
onderzoeker 

____. 
beeld door respondent 

I Î I Î 

Figuur 3, communicatie met woorden 

Het blijft voor de onderzoeker onduidelijk of a: situatie 1 gelijk is aan situatie 2 en of 
b: ruimte 2 voor respondent 1 gelijk is aan dat van respondent 2,3,n .... . 

Maakt een onderzoeker een beeld en laat hij datzelfde beeld zien aan de 
respondenten, dan is de kans op vertekening door interpretatieverschillen kleiner dan 
bij het gebruik van enkel woord . 

In hoofdstuk 2 is bij het attribuut "reglementen in het park" gesteld dat dit attribuut 
moeilijk in beeld is weer te geven. Beelden zijn dus niet altijd beter dan woord, wat 
woord een goed middel maakt om op terug te vallen . 

4.3 Communiceren met beeld 

Beeld is de hoofdcommunicatievorm waar de softwareapplicatie zich op richt. De 
beelden moeten een indruk geven van de visuele verschijning van het alternatief. 
Beeld kan bestaan in verschillende gradaties van complexiteit. Er kan gewerkt 
worden met tekeningen, kaarten, schetsen, (gemanipuleerde) foto's en 3D 
computersimulaties. Van deze reeks hebben alleen 3D simulaties de mogelijkheid 
om binnen een tekening (ruimte) het oogpunt als variabele mee te nemen Voor 
tekeningen en fotobewerking zullen meerdere afzonderlijke beelden gemaakt moeten 
worden (Stewart & Floyd, 2004; Manning & Friemund, 2004; Orland, Budthimedhee 
& Uusitalo 1999; Bell, 1999). 
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Het gebruik van middelen zoals dia's en foto's is reeds in veel wetenschappelijke 
literatuur behandeld (Manning & Friemund, 2004). De laatste twintig jaar heeft er op 
het gebied van de technologie een sterke ontwikkeling plaatsgevonden. Computer 
Aided Design (CAD), Geografische informatiesystemen (GIS) en Virtual reality (VR) 
kunnen tegenwoordig draaien op laptops in plaats van op grote professionele 
computersystemen. De huidige technologische ontwikkelingen maken die 
computerafbeeldingen toegankelijker en beter (Manning & Friemund, 2004 ). 

Toepassingen en toepassingsvoordelen 

In Bell (1999) zijn enkele voorbeelden van het gebruik van beeld binnen onderzoek 
genoemd. Beeld speelt een belangrijke rol bij omgevingsonderzoek en natuurbeheer. 
Bij deze onderwerpen wordt gekeken naar de esthetische waardering voor gebieden 
bij diverse intensiteitniveaus van houtkap, hoeveelheden (zwerf)afval of 
bezoekersaantallen. Diverse situaties worden in beeld weergegeven en aan de 
respondent, in het geval van de groene ruimte bijvoorbeeld de (potentiële) gebruiker, 
voorgelegd (Bell, 1999). 

Uit de literatuur (Manning & Friemund, 2004) blijkt dat de winst van beeld ten 
opzichte van woord vooral aan het licht komt bij veel (complexe) details. Beeld geeft 
niet alleen duidelijk weer welke attribuutniveaus er zijn, maar ook waar ze staan ten 
aanzien van andere attributen of een toeschouwer (Manning & Friemund, 2004 ). Dit 
vormt het eerste pluspunt van beeld . 

Het tweede toepassingsvoordeel is een verlengde hiervan; respondenten hoeven 
niet van een lijst details in gedachten een beeld te vormen, maar krijgen een beeld 
voorgeschoteld dat alle punten van de omschrijving al in zich heeft. Treden er fouten 
op, dan komt dat enkel doordat het beeld anders wordt geïnterpreteerd, niet doordat 
er een ander beeld wordt gevormd . 

Het derde toepassingsvoordeel van beeld is dat dit alles simultaan, zonder volgorde 
wordt weergegeven. Bij woorden zal er een volgorde van vertellen zijn . Zegt men een 
park met bos en een open plek, dan zal dat anders klinken dan een park met een 
open plek en bos. 

De werkelijke waarneming van parken door gebruikers is vooral visueel. Het vierde 
toepassingsvoordeel van beeld is dan ook dat het natuurgetrouwer is aan de echte 
waarneming (Manning & Friemund, 2004). 

Aandachtspunten 
Beeldmateriaal wordt als een krachtig communicatie-instrument ervaren en 
zodoende veelvuldig gebruikt. Mensen zijn dus gewend met beelden te werken. De 
toepassingsvoordelen zijn in deze paragraaf al uiteengezet. Er blijken echter wel 
aandachtspunten te zijn (Stewart & Floyd 2004). 

Het eerste aandachtspunt is de plek van attribuut en toeschouwer. Een attribuut kan 
zich op de voor- of achtergrond bevinden en navenant meer of minder opvallen. De 
toeschouwer kan een sporter omringd door toeschouwers zijn, of andersom (Bell, 
1999; Orland, Budthimedhee & Uusitalo, 1999). 

Het tweede aandachtspunt is de inhoud. Dit kan een oneindige verzameling 
attributen zijn of enkel datgene wat de onderzoeker wil onderzoeken. Voor een 
realistisch beeld, moet een beeld echter compleet zijn. Een bos zonder ondergrond 
kan niet en een boom heeft altijd een leeftijd en afmeting (Bell, 1999). 
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Het derde aandachtspunt is een verlengde van het eerste aandachtspunt. In een 
volledig interactieve omgeving zoals virtual reality , kan een respondent een attribuut 
vanuit meerdere hoeken en posities bekijken. Bij stilstaand beeld of dit nu 
schematisch of fotorealistisch is, kan dat niet. Hier moet de getoonde zichthoek en 
afstand het attribuut zo neutraal mogelijk weergeven. De overweging hier is er één 
tussen de werklast en toepasbaarheid en de meerwaarde qua toepassings
mogelijkheden en betrouwbaarheid (Orland, Budthimedhee & Uusitalo, 1999). 

Aan de hand van deze aandachtspunten kunnen er voorlopige conclusies worden 
getrokken. Dit zijn: 

• Het perspectief en de plek van een attribuut spelen mee. 
• Een beeld moet compleet zijn en kan hiervoor soms attributen bevatten die geen 

onderdeel van onderzoek vormen. 
• De te gebruiken beeldvorm moet gekozen worden op basis van meerwaarde, 

toepasbaarheid en werklast. 

Voor alle beeldvormen geldt dat ze compleet moeten zijn en de plek van een 
attribuut in de ruimte van belang. De plek van de toeschouwer is echter bij 3D beeld 
zoals VR, doordat deze tijdens het bekijken variabel is, niet van belang. Nog wel van 
belang is dan de ooghoogte en snelheid, die ook verbonden is aan de rol van de 
toeschouwer. 3D en VR, ondersteunen echter ook andere beeldvormen van die 
ruimte zoals een opgenomen VR-tour of screenshots van deze. 

4.4 Communiceren met geluid 

Geluid is een middel om de hoorbare attributen uit een alternatief weer te geven. Bij 
een groene ruimte kan geluid achtergrondlawaai van wegen, het geluid van dieren en 
bezoekers weergeven. Geluid kan echter ook als overdrachtsmiddel voor woord 
worden gebruikt. 

Onderzoek met geluid is een onbekend vlak, maar voor geluid zal waarschijnlijk 
hetzelfde gelden als voor beeld. Bij complexe situaties zal het uitkomst bieden in het 
weergeven van details en hun relatie. Het verschil tussen bedoeling en interpretatie 
zal kleiner zijn en de rol van achtergrondgeluiden en hoofdgeluiden wordt meer 
inzichtelijk en dat zonder gebruik van complexe omschrijvingen. 

Toepassingen en toepassingsvoordelen 

Net als bij beeld zijn de mogelijkheden afhankelijk van de technische middelen. De 
beschikbare technische middelen moeten het gebruik van geluid toelaten. Geluid kan 
synchroon lopen met bewegende beelden, naast afbeeldingen worden gebruikt of in 
een virual realityapplicatie worden gekoppeld aan de positie in die (VR) ruimte. 

Kijkend naar de mogelijkheden van weergave met geluid, zou het 
toepassingsvoordeel van geluid tegenover woord, gelijk moeten zijn aan dat van 
beeld tegenover woord. Geluid heeft dus het meeste rendement in situaties met veel 
(locatiegebonden) verweven geluiden. 

Over de betrouwbaarheid van geluid in onderzoek is nog we1n1g bekend. In de 
literatuur zijn hierover tot op heden voor zover bekend nog geen onderzoeken 
beschreven. 
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Aandachtspunten 
Afgeleid van het communicatiemiddel geluid zelf, kunnen er nog geen richtlijnen 
opgesteld worden. Geluid toetsen aan de hand van de aandachtspunten van beeld , 
is echter al een stap in de goede richting. 

Geluiden moeten overeenkomen met de positie van de persoon. Is de persoon een 
toeschouwer aan de kant van de weg dan moet die niet de geluiden horen zoals een 
bestuurder op die weg ze zou waarnemen. Vervolgens moet de inhoud van de 
geluiden bij gebruik controleerbaar zijn. Het geluid moet dus overeenkomen met de 
omschrijving . 

Een laatste punt; de mate van realiteit is voor geluid eigenlijk niet relevant. Beelden 
kunnen geabstraheerd worden. Geluid kan mono, stereo of surround zijn. In 
tegenstelling tot beeld is het bij geluid echter niet echt voorstelbaar hoe geluiden in 
minder mate van detail (dus abstracter) zijn weer te geven. 

4.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de middelen waarop data gepresenteerd en 
overgedragen kunnen worden. De nadruk lag in dit hoofdstuk op beeld. Er is echter 
ook naar woord en geluid gekeken. De sterke en zwakke punten van deze middelen 
zijn samengevat in figuur 4: 

Woord 
Beeld 
Geluid 

c 
~ 
Ol 
c 
:~ 
·c 
.r:::. 
u 
Cf) 

E 
0 

0 
0 
> 

+ 
++ 

c 
~ 
Ol 
c 
:~ 
·c 
-5 
Cf) 

E 
0 

0 
§? 

~á5 
-5:2 
Cf) ::J 
Q)-

<.9& 

+ 

++ 
F1guur 4 , beoordeling commumcat1em1ddelen 

Cf) 

~ Qi 
ffi..!!l E 
> ~ 
OlQ) 

-~~ 
::=- ä5 
fSE 
Cf) · -

E 2 
0 c 
L.. Q) 
0 c 
3?2 
.... c: 
~ Q) 

E E 
Vl~ 
Q) Ol 

<.9 ~ 

c: 
Q) 
Q) Ol 
L.. c: 
Q) ·
> E 
0 Q) 

- c: E ._ 
0 C1l 
~ C1l 
Q) 3: 
~ Q) 
ro~ 
C= 
Q) Q) 
en-t 
Q) Q) 

0.3: 
Q) Q) 
a::-o 

++ n.v.t 

+/-* ++ 
++ 

~ ·:; 
L.. 

..c 
Q) 
Ol 

Qi 
.r:::. 
Qi 
E c: 
Olro 
.!:: -{g 
L.. Q) 

~ Ol 
L.. c. 
w 0 

.... Q) 
B.r:::. 
c u 
Q)~ 

""0 Cf) 
Q) · .r:::.ro 
~Q) 
· - L.. ä5 L.. 

OlQ) 
0 Q) 
E N 

c 
~ Q) 
·- Q) 
2 c 

"ál C1l 
Ol > . 
...-cOl 
Cf) Q) c 
:5. ,Q) -~ 
·~ Q) > 
rnl::iU> 

++ n.v.t 

+ ++ 
+** 

*Verbodsborden of richtingaanwijzers kunnen in beeld worden opgenomen 

+ +I-
+ ++ 
+ +** 

**Gebruik van alleen geluid zal (waarschijnlijk) een minder realistische ervaring opleveren dan enkel beeld . 

De meerwaarde van beeld is de grotere overeenkomst met de werkelijke 
waarneming, gevolgd door de mogelijkheid om veel attributen simultaan in diverse 
ordeningen weer te geven. Aangezien 3D beeld en VR, ook lagere beeldvormen 
ondersteunen, zal 3DNR de beeldvorm worden. De onderzoeker kan dus kiezen 
welke beeldvorm hij uiteindelijk gebruikt. 

Wordt het beeld bewegend , dan kan het met geluiden van fysieke interne en exteren 
attributen aangevuld worden . Ondersteuning met aanvullende woordelijke informatie 
is ook mogelijk. 

Bij gebruik van beeld geldt echter dat een beeld compleet moet zijn en dus ook 
attributen moet weergeven die geen onderdeel van onderzoek vormen. 
Terugkomend op de kennis uit deel 3, moeten die attributen dus over meerdere 
alternatieven constant van niveau zijn. 
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5. Samenvatting van de functionele eisen 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is: 

"De ontwikkeling van een softwareapplicatie die woordelijke omschrijvingen van 
groene ruimtes omzet naar beelden voor gebruik in onderzoek naar recreatieve 
voorkeuren en waarmee informatie kan worden aangeleverd ter verbetering van de 
communicatie in het ontwerpproces". 

Om dichter tot dit doel te komen, is in deel 1 gekeken naar: 

• Het onderwerp; wat is de groene ruimte? 
• De woordelijke omschrijving; wat is een woordelijke omschrijving? 
• Het beeld; wat is een beeld van een woordelijke omschrijving? 

De hoofdstukken 2, 3 & 4 hebben getracht het antwoord te vinden op deze vragen. 
Per hoofdstuk zullen nu de bevindingen, keuzes en conclusies worden samengevat. 
Dit geheel zal worden afgesloten door een samenvatting van die punten. Die 
samenvatting vormt het pakket van functionele eisen. 

Hoofdstuk 2, samengevat 

In hoofdstuk 2 is gekeken naar de groene ruimte. Er zijn drie hoofdsoorten; de tuin, 
het park en het landschap. Het park is op zijn beurt in te delen in woongroen, buurt, 
wijk, stads(deel)park, stadsrandpark en stadsgewestpark. De softwareapplicatie zal 
zich beperken tot het buurt-, wijk- en stads(deel)park. 

Voor deze parken zullen aan de hand van literatuur en parkbezoeken relevante 
attributen en niveau's geïnventariseerd worden. Richtlijn hierbij is een lijst van vier 
attribuutcategorieën. 

• Fysiek, intern 
• Fysiek, extern, 
• Contextbepalend, intern 
• Contextbepalend, extern 

Vervolgens is er een gebruiker van de groene ruimte. De gebruiker is een 
respondent voor onderzoek met door de applicatie gegenereerde beelden en moet 
dus de beelden beoordelen. De gebruiker is echter ook een fysiek attribuut en 
kan/moet dus in de beelden voorkomen. 

Welke attributen uiteindelijk in de applicatie worden opgenomen, komt in deel 3 aan 
bod. 
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Hoofdstuk 3 samengevat 

In hoofdstuk 3 is gekeken naar onderzoeksmethodes. Voor de softwareapplicatie 
biedt afstemming op de methode van de conjuncte analyse het meeste perspectief. 

Dit betekent dat woordelijke omschrijvingen: 

• Beschrijvingen van gehele groene ruimte zijn. 
• Samengesteld worden uit attribuutniveau's. 
• Datgene wat geen onderdeel van onderzoek is, niet in de omschrijving wordt 

opgenomen of constant wordt gehouden. 

Van deze woordelijke omschrijvingen moeten vervolgens beelden gemaakt worden. 

• De beelden moeten de woordelijke omschrijving als geheel weergeven. 
• Applicatie en gebruiker moeten met een woordelijke omschrijving hetzelfde 

bedoelen. 

Tot slot moet bij correct gebruik aan de hand van de beelden de recreatieve voorkeur 
zijn te meten. Hoe dit meten gebeurt vormt geen onderdeel van dit onderzoek. Het 
voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden zodat er correct gemeten kan worden, 
wel. 

Hoofdstuk 4 samengevat 

In hoofdstuk 4 is gekeken naar de communicatiemiddelen woord, beeld en geluid. De 
nadruk ligt op beeld. Bij beeld en geluid is gekeken naar toepassingsvoordelen en 
aandachtspunten. Woord is daarbij het vergelijkingsmiddel voor de toepassings
voordelen. 

Beeld kan complexe omschrijvingen overzichtelijker weergeven en daarbij niet alleen 
de aanwezigheid maar ook de plaats van een attribuut tonen. Daarnaast maakt beeld 
het mogelijk een rol aan een respondent toe te kennen (perspectief) 

Richtlijnen bij gebruik van beeld zijn: 

• Het zicht op het park moet genomen worden vanuit een voor de respondent 
logische positie. 

• Die logische positie moet daarnaast niet zo worden gekozen dat een attribuut 
onevenredig wordt bevoor- of benadeeld. 

• Voor een compleet beeld kunnen niet alle voor onderzoek irrelevante attributen 
achterwege worden gelaten. Deze worden dan ook constant gehouden. 

De beeldvorm wordt 3D. In deze beeldvorm is de positie van toeschouwer volledig 
variabel en dus te bepalen naar inzicht van de onderzoeker. 3D beeld ondersteunt 
daarnaast elke andere beeldvorm; VR, video of afbeelding en kan aangevuld worden 
met woord en geluid. 
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Overzicht van functionele eisen 

Alles op een rij gezet, gelden de volgende functionele eisen voor de applicatie: 

• De applicatie maakt beelden van woordelijke omschrijvingen. 
• De applicatie verwerkt omschrijvingen van buurt-, wijk- of stads(deel)parken. 
• Gebruikers van de applicatie bieden omschrijvingen aan als een reeks 

attribuutniveau's die samen het park omschrijven. 
• Attributen die geen onderdeel vormen van onderzoek mogen niet in beeld 

worden weergegeven of moeten over alle beelden constant van niveau zijn . 
• De applicatie maakt 3D-beelden van de woordelijke omschrijving omdat deze 

elke andere beeldvorm ook ondersteunen. 
• De applicatie kan gebruik maken van woordelijke omschrijvingen en geluiden 

waar die voor weergave van een attribuut duidelijker zijn. 

In deel 3 zullen een aantal attributen geselecteerd worden. Combinaties van 
attribuutniveau's voor die attributen vormen de mogelijk weer te geven 
parkomschrijvingen. 
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Deel 2: 

(Opzet van) 

De softwareapplicatie 
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6. Invoeren in de con1puter 

De applicatie moet woordelijke omschrijvingen van groene ruimtes kunnen vertalen 
naar beelden voor gebruik in onderzoek naar recreatieve voorkeuren. De gebruiker 
van de applicatie moet dus woordelijke omschrijvingen invoeren. Deze woordelijke 
omschrijvingen zijn combinaties van attribuutniveau's (alternatieven). 

Voor de opzet moet bekend zijn : 

• Over welke attributen de gebruiker iets kan en wil zeggen. 
• Hoe de gebruiker dit aan de applicatie duidelijk kan maken. 
• Binnen welke marges de inhoud van beeld en invoer van elkaar mogen afwijken. 

De gebruiker slaat binnen dit hoofdstuk op hij/zij die de softwareapplicatie gebruikt 
om beelden te maken van woordelijke omschrijvingen. Of hij dit nu doet voor 
onderzoek of voor ontwerp, maakt daarbij niet uit. 

6. 1 De attributen 

Over allerlei attributen kan de gebruiker iets zeggen, maar enkel informatie over 
attributen die de applicatie hanteert is bruikbaar. Van die attributen zal hij 
waarschijnlijk alleen iets willen zeggen over attributen die onderdeel vormen van zijn 
onderzoek. Dit kan op twee manieren: 

• De gebruiker kan aangeven over welke attributen hij wel of niet iets wil zeggen. 
• De gebruiker kiest alleen attribuutniveaus voor de voor hem relevante attributen 

en laat de rest ongemoeid. 

De tweede methode resulteert in het minste werk voor een gebruiker en verdient dan 
ook de voorkeur. 

Als attributen geen onderdeel van onderzoek vormen, moeten ze in principe afwezig 
zijn of constant van niveau. Aan die constante niveau's moet een invulling worden 
gegeven. Dit kan door: 

• Binnen de applicatie altijd hetzelfde niveau aan te houden (default) 
• Per reeks parken een door de gebruiker aangewezen niveau te nemen. 
• Per reeks parken een door de computer willekeurig geselecteerd niveau te 

nemen. 

Voor de ontwikkeling van de applicatie is de eerste methode het eenvoudigst. De 
tweede en derde methode kan echter door (sommige) gebruikers als aanvulling 
wenselijk worden geacht. 

Te hanteren attributen 
Van een bepaald park kan gezegd worden dat er bomen zijn, maar ook dat er 10 
Amerikaanse eiken zijn waarvan 8 van 10 jaar en 2 van 20 jaar, die vervolgens 4, 3 
en 5 meter hoog zijn, gesnoeid zijn, een één tak geen bladeren hebben, etc. leder 
kenmerk is hierin een attribuut. 
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De precieze behoefte komt pas bij (langdurig) gebruik van de applicatie aan het licht. 
Voor dit afstudeeronderzoek wordt daarom enkel een voorlopige selectie gemaakt, 
gebaseerd op: 

• Wat er normaliter in buurt-, wijk- en stads(deel)parken is te vinden. 
• Wat er haalbaar is binnen dit afstudeeronderzoek. 

De selectie van attributen komt in deel 3 aan bod. 

6.2/nvoeren van de omschrijving 

De hoeveelheid gegroepeerde bomen en de hoeveelheid bos kunnen hetzelfde 
betekenen. Met verschillende omschrijvingen kan dus eenzelfde park worden 
bedoeld. Wat voor persoon A veel bomen zijn kan door persoon B als gemiddeld 
gezien worden. Met eenzelfde omschrijving kunnen dus verschillende parken worden 
bedoeld . 

De gebruiker moet zijn bedoeling duidelijk kunnen maken. Een gebruikersinterface 
en/of handleiding kan daarbij hulp bieden door: 

• Duidelijk te maken welke attributen gebruikt kunnen worden. 
• Duidelijk te maken welke niveau's er per attribuut beschikbaar zijn. 
• Welke attributen er per niveau gekozen moeten worden om het gewenste park te 

realiseren. 

De output van de gebruikersinterface wordt dan een woordelijke waarmee gebruiker 
en applicatie hetzelfde bedoelen. 

6.3 Interpretatie van de invoer 

Een parkomschrijving laat ruimte voor variatie toe. De eerste variatie is variatie in alle 
informatie die niet is vermeld. 

• Is een omschrijving: boom, dan voldoet elke boomsoort van willekeurige afmeting 
en leeftijd hieraan. 

• Is een omschrijving beuk, dan voldoet elke beuk van willekeurige afmeting en 
leeftijd. 

De tweede variatie is variatie op de informatie die wel vermeld is. Heeft een vijver 
een oppervlakte van 1000 m2

, dan zal 995 of 1005 m2 waarschijnlijk niet tot een 
wezenlijk andere reactie van een respondent leiden. 

Deze variatie kan gewenst zijn: 

• Om het onderzoek voor de respondent minder eentonig te maken. 
• Om te voorkomen dat de respondent beelden met elkaar gaat verwarren. 

Is deze variatie door de onderzoeker niet gewenst, dan mag die niet toegepast 
worden . Wil hij wel die variatie benutten, dan moet die mogelijkheid er zijn. Het beeld 
van de woordelijke invoer mag dus variëren binnen de marge die de gebruiker van 
de applicatie aangeeft. 
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6.4 Conclusies 

De gebruiker van de applicatie moet zo eenvoudig mogelijk duidelijk kunnen maken 
welke attributen hij wil gebruiken. Met deze attributen wil hij vervolgens het door hem 
bedoelde park overdragen. Gebruiker en de applicatie moeten echter hetzelfde 
bedoelen. Een gebruikersinterface die inzichtelijk maakt welke attributen te gebruiken 
en hoe, biedt hierbij uitkomst. 

Vervolgens is er een reeks attributen waarover de gebruiker niks zegt. Deze moeten 
volgens hoofdstuk 3 constant van niveau blijven of afwezig worden gehouden. Soms 
is die variatie door de gebruiker van de applicatie echter gewenst. Dit moet dan wel 
een keuze zijn. 

Hieruit concluderend moet de applicatie: 

• Een gebruikersinterface en/of handleiding krijgen. 
• Deze interface moet duidelijk maken welke attributen gebruikt kunnen worden en 

wat hun niveau's objectief bezien beteken. 
• In deze gebruikersinterface hoeft de onderzoeker enkel aandacht te besteden 

aan attributen die onderdeel vormen van het onderzoek. 
• Van de overige attributen kan de onderzoeker aangeven of deze: 

o Over alle parken constant van niveau zijn of variabel. 
o Als ze constant van niveau zijn , de onderzoeker defaultwaarden 

accepteert of zelf een waarde kiest. 
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7. Visualiseren met de computer 

Het te genereren beeld, dient een 3D-beeld te zijn omdat deze vorm elke andere 
beeldvorm ondersteunt. De eigenschap van een 3D beeld is dat objecten een plek en 
een vorm hebben. Als er geluiden aan de beelden worden gekoppeld, dan moeten 
deze kloppen met de positie. 

Dit hoofdstuk behandelt hoe een dergelijk 3D beeld gemaakt kan worden aan de 
hand van de volgende vragen: 

• Hoe worden 3D beelden opgebouwd? 
• Hoe wordt de plaats van attributen in de ruimte bepaald? 
• Hoe worden de niveaus en attributen gevormd? 

7. 1 Positionering in de ruimte 

Attributen hebben een plek in de ruimte. De invloed van de plek kan een punt van 
onderzoek zijn. De plek is dus een attribuut. Binnen de applicatie kan dit; 

• altijd eenzelfde plek zijn. 
• één van een aantal vaste plekken zijn. 
• een altijd (binnen marges) variabele plek zijn. 

In hoofdstuk 6 is er voor gekozen de gebruiker zelf te laten kiezen of attributen die hij 
niet onderzoekt constant van niveau zijn of per alternatief mogen variëren. Als hij 
voor dat laatste kiest dan moet die mogelijkheid er ook zijn. Alles wat niet over de 
plek verteld wordt, moet dus kunnen variëren. 

Wil de gebruiker een object exact op een specifieke plaats hebben, dan kan dit 
handmatig door of voor of na het maken van het park een plek te kiezen. Deze 
mogelijkheid zal binnen dit afstudeeronderzoek echter achterwege blijven. 

ruimtes 
De beeldvorm 3D betekent dat objecten vanuit elke positie zijn te bekijken, mits er 
geen andere objecten tussen staan. Er zijn 4 ruimtevormen die 3D ondersteunen: 
2.5D, 3D, 3.5D en 4D. 

Een 3D ruimte heeft een XYZ-assenstelsel. (3D-)objecten hebben van bovenaf 
bezien een plek op het grondvlak (X, Y) en vanaf de zijdes gezien, een hoogtepositie 
(Z) ten opzichte van dat grondvlak. Objecten kunnen zich dus links rechts, voor, 
achter, onder of boven elkaar bevinden. 

In een 2.5D ruimte hebben (3D-)objecten van bovenaf bezien een plek op het 
grondvlak, maar vanaf een zijkant bezien geen hoogtepositie. 

Een 3.5D en 4D ruimte tenslotte, voeren aan de beide bovengenoemde ruimtes een 
vierde component toe; de tijd. Objecten hebben niet alleen een plek, maar ook een 
moment waarop ze zich op die plek bevinden (Musin, 1998; Herman, 1989). 
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Een park kent nauwelijks hoogteposities. Banken zweven niet. Bomen bevinden zich 
niet boven of onder elkaar, maar enkel langs elkaar en als andere objecten zich al 
onder een boom bevinden dan is dat onder de kruin, niet onder de stam. 

Enkele aandachtspunten zijn echter: 

• Glooiingen in het landschap (hoogte) 
• Vogels (hoogte) 
• Bruggen (hoogte) 
• Door elkaar lopen van kruinen (mogelijke relatie in 3D) 

2.5D zegt dat er geen hoogtepositie t.o.v. het grondvlak is. Dit betekent niet dat het 
grondvlak zelf geen variërende hoogte heeft. 2.5D sluit ook 3D niet uit. Software als 
Autocad (autodesk, 2002 & 2005) gebruikt bijvoorbeeld 2D, 2.5D en 3D door elkaar. 
Vogels en bruggen kunnen dus probleemloos later ingepast worden. Het vierde 
aandachtspunt is waarschijnlijk een marginaal probleem dat voor een respondent 
nauwelijks opvalt. Er kan dus probleemloos voor 2.5D worden gekozen. 

Objecten in 2.50 

In een groene ruimte bestaan vier vormsoorten; punten, lijnen, vlakken en volumes. 

• Een punt is een vrijstaande boom, een struik, een mens, etc. 
• Een lijn is een pad, een haag, een bomenrij, etc. 
• Een vlak is een grasveld, meer, akker, etc. 
• Een volume is een struikpartij, een bos, etc. 

(lörzing, 1999). 

In een 2.5D-ruimte bestaan punten, lijnen, vlakken en volumes. Een punt is een plek. 
Een lijn een verbinding tussen twee plekken en een vlak een gebied op het 
grondvlak. Een volume is tot slot een vlak met een dikte (Musin, 1998; Herman, 
1989). Met die (pure) vormen kan een groene ruimte niet gemaakt worden . Deze 
vormen moeten dus verwijzen naar andere objecten. Dat dit kan blijkt uit 
gameapplicaties als Simcity (Figuur 5 & 6: EA games, 2002) en Civilization (Figuur 
7& 8: Firaxis, 2005). 

Figuur 5: plattegrond Figuur 6: 30 beeld van plattegrond 
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Figuur 7: Kaart met 3D-objecten Figuur 8: Individueel 3D object 

In deze applicaties wordt gestart met een indeling van punten, lijnen en vlakken 
(plattegrond). Een punt kan verwijzen naar een persoon, auto of een boom, een lijn 
naar een weg en een vlak naar een bosperceel, vijver of grasveld. Nadeel van deze 
werkwijze is echter de beperking op de variatie tussen beelden doordat bijvoorbeeld 
alle individuele bomen van een boomsoort identiek zijn. Figuur 9 & 10 tonen echter 
dat dit probleem marginaal is. 

Figuur 9 identieke verspreide bomen Figuur 1 0: identieke bomen in een bos 

Gezien de getoonde resultaten, zal er gewerkt worden met een 2.5D ruimte waarin 
punt, lijn en vlakobjecten zullen verwijzen naar 3D objecten. De taak voor de 
applicatie wordt dan dus het zoeken van een plek voor objecten 
(indeling/plattegrond) en het hieraan koppelen van (3D)-objecten. 

2.50 of3.5D 
Tot slot is er nog een keuze of de dimensie tijd aan de weer te geven groene ruimte 
wordt toegevoegd. Gebruikers van een groene ruimte staan niet stil. Takken 
bewegen in de lucht en water beweegt. Bij stilstaand beeld valt dit niet op, bij 
bewegend beeld des te meer. Als er gebruikers aan de ruimte worden toegevoegd, is 
de component tijd dus min of meer onvermijdbaar. 

De applicatie moet bewegend 3D-beeld kunnen weergeven. Als er in dit beeld 
gebruikers worden weergegeven, moet dus ook beweging in de tijd zichtbaar zijn. 
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7.2 Rasters en vectoren 

Volgend uit de vorige paragraaf moet er een ruimtelijke indeling worden gemaakt. Dit 
kan met een computer op twee manieren: rasters (figuur 11) of vectoren (figuur 12). 
Volgend uit hoofdstuk 6 moeten objecten elke vorm kunnen aannemen die valt 
binnen de door de gebruiker toegestane marges. De verschillen in mogelijkheden en 
gebruik van rasters en vectoren zijn hierbij zo groot dat de keuze voor ontwikkeling 
van de applicatie cruciaal is. 

4, 5,1 

C=n,n 

Figuur 11: rasterafbeelding Figuur 12: vectorafbeelding 

De rasterafbeelding 
In de rasterafbeelding (figuur 11) wordt een vlak verdeeld in cellen met elk een 
celeigenschap. Samen omschrijven die cellen het/de gehele vlak/ruimte en elk deel 
van de ruimte behoort slechts toe aan één cel. Er is geen voorgeschreven celvorm 
(Aalders, 1998; Litt, 1998). Een cluster van cellen maakt een vlak of volume, een 
enkele cel een punt en een reeks cellen een lijn. 

Figuur 11 toont de weergave van het cijfer 1 in een raster van 64 vierkante cellen 
met 2 mogelijke eigenschappen; wit en zwart. De afbeelding is hoekig, wat bij rasters 
alleen oplosbaar is met een fijnere celverdeling of andere celvorm (Aalders, 1998; 
Litt, 1998). 

Maken en plaatsen van objecten in een rasterafbeelding 
In de rasterafbeelding kan een groene ruimte worden gemaakt. Dit kan door in 
cellen, een boom met omringend gras, gebouw, deel van gebouw of iets dergelijk te 
plaatsen zoals te zien is in figuur 5 t/m 8. De beperking is wel dat de invulling qua 
grootte en vorm gebonden is aan de celvorm en -afmeting. 

Voordat 3D objecten aan (clusters van) cellen toegekend kunnen worden, moet wel 
bekend zijn waar deze objecten geplaatsten moeten worden. Engelen (2005), heeft 
een methode ontwikkeld die de eigenschap van een cel afleidt aan de hand van de 
eigenschappen van naburige cellen. Deze methode is reeds toegepast in 
groeiscenario's voor steden en landen. 

Een afgeleide hiervan voor de softwareapplicatie is een commando dat clusters van 
cellen laat groeien rondom een startcel conform de parkomschrijving en de door de 
gebruiker daarop toegestane variatie (figuur 13 & 14 ). 
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Figuur 13: startcellen 

De vectorafbeelding 
In een vectorafbeelding worden objecten gevormd en geplaatst op basis van 
coördinaatpunten en (verbindende) lijnstukken. Deze coördinaten en lijnen kunnen 
de vorm, plek en rotatie van een object aangeven. De mogelijkheden zijn daarbij niet 
beperkt door een gehanteerde celverdeling (Aalders, 1998; Litt, 1998). 

Figuur 12 toont een vectorafbeelding. Te zien zijn hoekpunten, centrale punten, een 
radius, een lijndikte, etc. De 1 is hierbij zeer nauwkeurig weergegeven. Een ander 
kenmerk van vectoren is dat vectorvlakken elkaar niet direct uitsluiten. Een 
coördinaat kan dus tot meer vlakken gelijktijdig behoren. Eveneens kan er ruimte 
zijn die tot geen enkel vlak behoort (Aalders, 1998; Litt, 1998). 

Maken en plaatsen van objecten in een vectorafbeelding 

Voor punten moet een coördinatenpaar geselecteerd te worden. Voor lijnen en 
vlakken zijn dat meerdere coördinatenparen met daartussen verbindende lijnen. Bij 
een vlak moeten die lijnstukken samen een gebied omsluiten. De coördinaten 
kunnen willekeurig uit een reeks toegestane worden geselecteerd. Hetzelfde geldt 
voor alle mogelijke verbindende lijnen. 

Een andere werkwijze voor vlakken is het verbinden van een standaardgeometrie als 
een cirkel of vierkant aan een enkel coördinatenpaar. De vormvrijheid is dan echter 
beperkt door het aantal door de applicatie gehanteerde vormen. 

Binnen dit afstudeeronderzoek is nog geen bestaande toegepaste methode voor 
werken met vectoren gevonden. Wordt er dus met vectoren gewerkt, dan moet er 
een methode ontwikkeld worden. 

Afweging 
De afweging tussen rasters en vectoren is er een tussen gebruiksgemak en mogelijk
heden. De vormvrijheid kan bij vectoren groter zijn, maar het benutten van deze vergt 
een ingewikkelder werkwijze. Rasters en vectoren sluiten elkaar echter niet uit. Een 
plattegrond kan vlakken laten zien die staan voor bos, gras en water en punten die 
staan voor bijvoorbeeld individuele bomen, etc. 

Het getoonde resultaat voor een plattegrond (figuur 14), gecombineerd met de 
mogelijkheid om aan de vlakken 3D invullingen te geven (figuur 6) is een acceptabel 
resultaat. De eenvoud van hantering in gedachten genomen, zal in deel 3 voor 
vlakken met rasters worden gewerkt. 
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Voor punten en lijnen zijn de resultaten met rasters minder bevredigend (figuur 11 ). 
De vectormethode is dus een aanzienlijke verbetering (figuur 12). In deel 3 moet dus 
getracht worden lijn- en puntobjecten in de ruimte met vectoren te maken. 

7.3 Conclusies 

In dit hoofdstuk is gekeken naar manieren waarop beelden door de computer 
gemaakt kunnen worden. Het te maken beeld is een 3D-beeld. Dit beeld wordt 
gemaakt met een 2.5D ruimte. In die ruimte kunnen objecten alle plaatsen aannemen 
die door de gebruiker zijn toegestaan. 

De 2.5D ruimte zal vervolgens gemaakt worden door er punt-, lijn- en vlakobjecten in 
te plaatsen. Deze objecten zullen verwijzen naar 3D objecten zoals tussen figuur 5 
en 6 is te zien. Punt-, en lijnobjecten zullen met vectoren worden geplaatst. Voor 
vlakken worden rasters gebruikt. Voor die vlakken is al een werkende methode 
getoond. Die methode is een uitgangspunt voor de uitwerking. Deze werkwijze zorgt 
voor twee stappen na invoer van de woordelijke omschrijving: 

• Een plek toewijzen voor objecten (plattegrond). 
• Het koppelen van objecten aan die plattegrond. 

Tot slot kan er aan een 2.5D ruimte een extra dimensie; tijd worden toegevoegd. Dit 
is alleen relevant als er bewegende attributen zoals gebruikers in de ruimte aanwezig 
zijn. 
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8. De opzet van de softwareapplicatie en het uit te 
werken deel 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is: 

"De ontwikkeling van een softwareapplicatie die woordelijke omschrijvingen van 
groene ruimtes omzet naar beelden voor gebruik in onderzoek naar recreatieve 
voorkeuren en waarmee informatie kan worden aangeleverd ter verbetering van de 
communicatie in het ontwerpproces". 

Om dichter tot dit doel te komen, is in deel 1 gekeken naar de functionele eisen. 
In dit deel is tot nu toe gekeken naar: 

• De manieren waarop de woordelijke omschrijving ingevoerd kan/moet worden . 
• De manieren waarop het beeld gemaakt moeUkan worden. 

Hieruit volgend is een opzet voor de softwareapplicatie gerold; 

• Een gebruikersinterface (invoer). 
• Een component die een plattegrond maakt (indeling). 
• Een component die 3D objecten koppelt aan die plattegrond (beeld). 

Hoofdstuk 6 samengevat 

De gebruiker kan alleen iets zeggen over attribuutniveaus die de applicatie hanteert. 
In deel 3 zal een selectie van attributen en attribuutniveau's worden gepresenteerd 
welke door gebruik van de applicatie verfijnd kan worden. Over attributen die geen 
onderdeel van onderzoek zijn, moet de gebruiker zo min mogelijk hoeven te zeggen. 
Hun niveau, moet echter wel bepaald worden . De gebruiker moet daarbij aangeven 
of hij die niveau's over meerdere alternatieven constant of variabel wil laten. Voor al 
dit bovenstaande biedt de gebruikersinterface uitkomst. Deze gebruikersinterface 
moet: 

• Duidelijk maken welke attribuutniveaus de gebruiker voor omschrijving van het 
door hem bedoelde park kan gebruiken. 

• Een invulling geven aan constante niveau's. 
• Als output een omschrijving geven aan de hand van in de applicatie opgenomen 

attribuutniveaus. 

Hoofdstuk 7 samengevat 

Hoofdstuk 7 heeft gekeken naar manieren waarop het beeld gemaakt kan worden. 
Dit zal gebeuren op basis van een 2.5D ruimte. Voor die ruimte wordt: 

• Een plattegrond met punten, lijnen en vlakken gemaakt. 
• De punten, lijnen en vlakken verwijzen naar 3D objecten. 
• Door die 3D-objecten te plaatsen, wordt van de plattegrond een ruimte gemaakt. 
• Van deze ruimte kan een 3D afbeelding gemaakt worden. 

De punten, lijnen en vlakken kunnen met vectoren of rasters worden benaderd. Voor 
vlakken zullen rasters worden gebruikt, voor punten en lijnen vectoren. Bij rasters zal 
gewerkt worden met een commando dat clusters van cellen rond een startcel laat 
groeien. Voor de punten en lijnen zal nog een methode opgesteld moeten worden. 
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Overzicht van de opzet van de software applicatie 

De gehele opzet van deel 2, (in relatie tot de gebruiker) laat zich het beste 
samenvatten in het volgende schema: 

Legenda: 

t . ' ... Invoer door gebruiker 

Output van de applicatie 

Proces dat de applicatie uitvoert 

~ Datastroom 

De applicatie 

In te voeren partt(omschrljving) 

Gebruikersinterface 

Parkomschrijving in XML op basis van in 
de applicatie opgenomen attribuutniveaus 

Component die een Indeling (plattegrond) 
maakt van de parl<omschrîîving 

Parkplattegrond 

~-------------------------~ I 
I 
I 
I 
I 

Btl'l"-'"leE-f: mH 30-{lbtect&t1 waArna 
vetwezett kan worde11 

Component die op basis van 30-object.en, 
- ---+! van de plattegrond een 30-model maakt 

L-------------------------1 

Beeldvonn die de gebruiker wenst 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

30-park-model 

Component die van een 30-park-model 
een VR-tour, film of statische afbeelding 

maakt. 

Parkbeel<1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

Figuur 15: schema van de applicatieopzet 

L------------- --------- -- ~ 

Toepassing van de beelden In onderzoek. 
ontwerp, evaluatie, etc. 
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Uit te werken delen van de opzet 

Van de applicatie wordt de invoercomponent (gebruikersinterface + output) 
uitgewerkt evenals de indelingcomponent De beeldcomponent wordt slechts globaal 
besproken. De keuze is gemaakt op basis van de beschikbare tijd en het feit dat de 
applicatie chronologisch werkt. Voor de indeling moet namelijk de vorm en inhoud 
van een woordelijke omschrijving bekend zijn net als voor het beeld de indeling en de 
vorm van deze bekend moet zijn. 

Voor de invoer- en indelingscomponent zal de werking worden getoond aan de hand 
van een aantal attributen met bijbehorende attribuutniveau's. In hoofdstuk 9; de 
omschrijving van de applicatie zal getoond worden wat deze attributen en hun 
niveau's inhouden. Hoofdstuk 10 toont hoe op basis van deze attributen en niveau's 
een omschrijving ingevoerd kan worden oftewel de gebruikersinterface en haar 
output. Hoofdstuk 11 toont vervolgens hoe er een indeling op basis van die attributen 
en niveau's wordt gemaakt. 

Eventuele suggesties over de omzetting van de indeling naar beeld, komen in 
hoofdstuk 12 samen met de algehele evaluatie aan bod . 
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Deel 3: 

De softwareapplicatie 
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9. De attributen en hun niveau's 

Het doel van dit afstudeeronderzoek luidt: 

"De ontwikkeling van een softwareapplicatie die woordelijke omschrijvingen van 
groene ruimtes omzet naar beelden voor gebruik in onderzoek naar recreatieve 
voorkeuren". 

Deel 3 toont de werking van de applicatie op het gebied van de invoer en de indeling. 
Dit zal geschieden aan de hand van een reeks attributen. De gekozen attributen zijn 
geselecteerd op basis van de criteria uit hoofdstuk 6. Deze criteria luiden: 

• Wat er normaliter in buurt-, wijk- en stads(deel)parken is te vinden. 
• Wat er haalbaar is binnen dit afstudeeronderzoek. 

Aan het eind van deel 2 is gekozen om de nadruk te leggen op de invoer- en 
indelingscomponent. De indelingscomponent levert enkel een plattegrond op. Deze 
plattegrond toont wat waar komt. Deze plattegrond toont echter niet wanneer een 
object er is en dus zal de tijd (2.5D versus 3.5D), niet worden meegenomen. De 
omgeving blijft voorlopig eveneens buiten beschouwing. 

De volgende selectie van attributen is er gemaakt: 

Fysiek intern: 

• Parkruimte (9.1) 
• Vormstijl (9.2) 
• Grondgebruiken (9.3) 

o Soortomschrijving 
o Oppervlakte 
o Ruimtelijke verdeling 

• Paden (9.4) 
o Materiaal 
o Structuur 
o Hoeveelheid 

Deze selectie bevat fysieke attributen van het park met lijn- en vlakvormen. De 
selectie bevat ook een contextbepalend intern attribuut; vormstijL Dit attribuut is een 
afgeleide van een van de stijlen van Lörzing als beschreven in hoofdstuk 2. 
Attributen verbonden aan gebruikers, komen pas echt tot hun recht, wanneer de 
indeling wordt omgezet tot beeld. Zodoende zijn deze niet meegenomen. Dit geldt 
ook voor externe contextbepalende attributen als de seizoenen en het weer. 

Puntvormen (verlichting, meuibilair, bomen, etc.) zijn achterwege gelaten omdat deze 
qua oriëntatie en ligging vaak verbonden blijken te zijn aan de vorm en loop van 
lijnen en vlakken. Lijnen en vlakken hebben dus een hogere prioriteit voor de 
applicatie. De omgeving is buiten beschouwing gebleven omdat deze voor de 
applicatie een lagere prioriteit heeft dan het park zelf. Immers de omgeving is slechts 
een decor voor de ingrepen en bij de gekozen soort groene ruimte ook niet altijd 
waarneembaar. 
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9. 1 De parkruimte 
De parkru imte is de keuze voor een leeg park met een oppervlakte en vorm dat door 
het systeem ingevuld gaat worden. Keuze is een element uit de set (A. ... ... L), welke 
in figuur 16 staan afgebeeld: 

VIERKANT CIRCEL L-VORMIG GRILLIG 
14.400m A B c D c 0 er= 
28.800m E F G 

D 0[? 
57600m j K 

Figuur 16: de selecteerbare parkruimtes 

Het aantal parkruimtes kan altijd uitgebreid worden Ook kan het attribuut vervangen 
worden door de attributen afmeting en vorm. Dit kan echter alleen probleemloos als 
de werking van de applicatie los staat van de vorm en afmeting van een park. 
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9.2 De vormstijl 

De vormstijl bepaald bij de aanwezigheid van vlak en lijnvormige objecten welke 
vorm deze hebben. De vormen zijn : 

• recht: rechte haakse lijnen, vlakken met rechte belijning . 
• golvend: gebogen lijnen en grillige vlakken. 

Figuren 17 tlm 20 geven een indruk van de vormstijlen: 

Figuur 17, recht op ooghoogte 

Figuur 19, recht, van bovenaf 

De vormstijl bepaalt voor een park enkel de vorm van objecten, niet welke objecten 
er komen en/of in welke hoeveelheid. Een parkomschrijving is dus zowel in de 
vormstijl recht als golvend mogelijk. 

9.3 Het grondgebruik 

De uitkomst van de indeling is een globale plattegrond. Op die plattegrond bevinden 
zich vlakken en lijnen. De vlakken staan voor gebieden met eenzelfde eigenschap 
zoals grasveld, bos of plein. Deze eigenschap heet binnen het systeem 
grondgebruik. 

Een park heeft: 

• Een hoeveelheid verschillende grondgebruiken. 
• Een ruimtelijke verdeling van die grondgebruiken. 

Een grondgebruik zelf heeft: 

• Een omschrijving van wat het is; gras, plantsoen, bomen, etc. 
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Hoeveelheid grondgebruiken 
Het aantal verschillende grondgebruiken is binnen het systeem een grens aan het 
aantal te creëren grondgebruiken. Omdat een vlak altijd een eigenschap heeft is het 
minimum aantal grondgebruiken één. Bij tests blijkt het bij veel verschillende 
grondgebruiken lastig om (in een keer) een mogelijke oplossing te vinden. Om deze 
reden zal er ook een bovengrens zijn. Voor het kleinste park is dat 3. Voor 
vervolgmaten, zal een groter park, een evenredig groter aantal grondgebruiken 
mogen hebben. Het maximale aantal grondgebruiken wordt dan dus 6 voor de 
parken van 28800 M2 en 12 voor parken van 57600 m2

. Een dergelijke beperking zal 
ook gelden voor het aantal deelgebieden per grondgebruik. 

Ruimtelijke verdeling van de grondgebruiken 
De ruimtelijke verdeling van de grondgebruiken geeft aan in welke gebieden welk 
grondgebruik komt. Het systeem zal per grondgebruik vlakken plaatsen. Uiteindelijk 
zal daarbij een grondgebruik de restruimte innemen. Welke dit is, is de 
achtergrondeigenschap. Van de overige wel te plaatsen grondgebruiken kan gezegd 
worden wat hun oppervlakte is en over hoeveel gebieden die oppervlakte verdeeld is. 
De ruimtelijke verdeling wordt beschreven met drie attributen: 

Achtergrond; één grondgebruik uit de reeks gedefinieerde grondgebruiken dat aan 
de restruimte wordt toegewezen (fig. 21 & 22; gras als achtergrond) 

Figuur 21, geen achtergrond Figuur 22, gras als achtergrond 

Oppervlakte; de oppervlakte van een grondgebruik. 

• De uitdrukkingsvorm van de oppervlakte is in percentage van het park. 
• Dit percentage kan variëren tussen een minimum en 100%. 
• De som van de percentages voor alle grondgebruiken samen is 100%. 

De minimumoppervlakte van een grondgebied is de oppervlakte die nodig is om een 
grondgebruik zoals een bos, een vijver of plein als dusdanig waar te nemen. In deel 
2 is gekozen vlakken te maken met de rastertechniek. De minimumoppervlakte wordt 
daarbij de oppervlakte van een cel. 

Aantal deelgebieden; het aantal delen waarover die oppervlakte wordt verdeeld. 

• Binnen de applicatie is dit aantal begrensd met een minimum van 1. 
• Het maximum is afhankelijk van de oppervlakte van de parkruimte en is als som 

van het aantal deelgebieden per grondgebruik, voor alle grondgebruiken samen 4 
voor parken van 14400 m2

, 8 voor 28800 m2 en 16 voor 57600 m2
. 

Omdat de achtergrond de restruimte krijgt toegewezen, is voor dat grondgebruik 
opgave van het aantal deelgebieden irrelevant en dan dus ook niet mogelijk. 
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Omschrijving van het grondgebruik 

Een grondgebruik kan globaal of gedetailleerd worden omschreven. De mogelijkheid 
om dat te doen is afhankelijk van de attributen die het systeem hanteert. Er zijn zes 
typen grondgebruik; Water, zand, gras, bestrating, bomen en overige beplanting 
(figuur 23 t/m 28). 

Figuur 24 , zand 

Figuur 26, gras Figuur 27 , bomen Figuur 28, overige beplanting 

Grondgebruik in detail 
Bomen zijn niet alleen bomen, maar naaldnomen, loofbomen en oude of jonge 
bomen Veel van de grondgebruiken kunnen dus nader gedefinieerd worden. Deze 
Nadere definiëringen zijn: 

Gras; soort gras= (wild gras, gazon) 

Zand; soort zand = (grind, aarde of rivierzand) 

Bomen; soort boom= (loofboom, naaldbomen) 
• Leeftijd {loof/naald)boom = Uong, gemiddeld, oud) 
• Dichtheid {loof/naald)boom =(laag, gemiddeld, hoog) 
• Bodem = (aarde, gras, overige beplanting) 

o Als de bodem gras is, soort gras = (wild gras, gazon) 
o Als bodem overige beplanting is, soort overige beplanting = {bloemen, 

struiken, bodembedekkers) 

Overige beplanting; soort overige beplanting= {bloemen struiken, bodembedekkers) 

Bestrating; materiaal = (asfalt, klinkers of natuursteen) 
o Aanplant (in plantenbakken)= (geen, bloemen, bomen of struiken) 

Voor de applicatie geldt dat een verschil in definitie, hoe klein ook, een verschil in 
grondgebruik is. Bloemen onder bomen zijn echter geen zonnebloemen & gladiolen, 
maar schaduwminnende soorten als Hosta, dovennetel of rododendron. De 
applicatie moet bloemen en bomen niet alleen selecteren passend bij de individuele 
attribuutniveaus, maar ook bij de combinatie van deze. 
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9.4 Paden 
Als er in een park paden zijn, dan zijn die uit te drukken in een hoeveelheid, zijn de 
paden van een materiaal en vormen de paden samen een structuur. Voor het 
definiëren van paden gelden er binnen het systeem de volgende attributen en 
niveaus: 

Paden= Ua. nee) 
• Als paden =ja, hoeveelheid = weinig, gemiddeld, veel). 
• Als paden =ja, materiaal = (asfalt, kl inkers, natuursteen, grind). 
• Als paden =ja, structuur= (radialen, raster, willekeurig). 

De hoeveelheid paden geeft aan of er weinig, gemiddeld of veel paden in een park 
zijn. Die niveaus zijn subjectieve kenmerken en moeten dus naar een objectieve 
waarde worden vertaald voor gebruik in een algoritme welke in paragraaf 11.4 is 
terug te vinden. De oppervlakte als resultaat van de hoeveelheid zal echter binnen dit 
afstudeeronderzoek niet in verband worden gebracht met de oppervlaktes van de 
grondgebruiken. 

Het gedefinieerde aantal paden tezamen, vormt een (onsluitings)structuur. Die 
structuur is qua vorm in drie categorieën in te delen. Deze structuren zijn : 

• Raster: paden lopen in een patroon van kruisende/evenwijdige verticale en 
horizontale lijnen (figuur 33) (Mali, washington). 

• Radialen; paden lopen vanaf de rand naar een centraal punt (figuur 34) (Van 
Heekpark, Enschede). 

• Willekeurig; paden behoren niet tot een van de bovenste structuren (figuur 35) 
(Abraham Ledeboerpark, Enschede). 

Figuur 36, willekeurig 

De rasterstructuur zal strikt worden gehanteerd. Dit betekent dat er geen diagonale 
lijnen, T-splistingen of bochten zullen zijn. Voor de radiaalstructuur geldt dit op een 
andere manier. Hier zullen enkel verbindingen zijn tussen rand en centrum, en niet 
tussen gebieden op de rand of tussen paden onderling. 
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Tot slot zijn paden van een materiaal gemaakt. Binnen dit afstudeeronderzoek wordt 
dit beperkt tot de materialen; klinkers, asfalt, natuursteen en grind (fig.29 t/m 32). 

Figuur 29, asfalt Figuur 30, natuursteen 

Figuur 31 , grind Figuur 32, klinkers 

Het materiaal is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de structuur. Wel zal de 
beperking gelden dat alle paden van hetzelfde materiaal zijn en ook van eenzelfde 
breedte. Die breedte is constant ongeacht materiaal, hoeveelheid of structuur. 

9.5 Samenvatting 
Binnen dit hoofdstuk is een reeks attributen getoond die de applicatie moet kunnen 
weergeven. Deze reeks is een voorlopige selectie die altijd valt uit te breiden. De 
reeks attributen bestaat uit attributen die de kenmerken en afmetingen van de 
vlakken op de plattegrond omschrijven (grondgebruiken), attributen die de loop, 
hoeveelheid en het materiaal van de paden omschrijven en het attribuut parkruimte 
dat bepaald in welke gebied dat gebeurd en het attribuut vormstijl dat bepaald welke 
vormen de lijnen en vlakken aannemen. 
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10. Invoer van de attribuutniveaus 

In deel 2 is besloten dat er een gebruikersinterface moet komen voor hulp bij de 
invoer. Deze gebruikersinterface moet: 

• De gebruiker duidelijk maken welke attribuutniveaus hij kan/moet kiezen. 
• De gebruiker zo min mogelijk tijd laten besteden aan attributen die geen 

onderdeel van zijn onderzoek vormen. 
• De gebruiker een invulling laten geven aan achtergrondattributen; constant of 

variabel over meerdere parken. 

In paragraaf 10.1 wordt de uitwerking van deze gebruikersinterface getoond. Alleen 
de attributen uit hoofdstuk 9 worden in de gebruikersinterface opgenomen. Over 
overige attributen kan de gebruiker geen uitspraak doen. 

De output van die wizzard is een parkomschrijving in XI\/IL op basis van de attributen 
en niveau's die de applicatie hanteert. Paragraaf 10.2 toont die output en licht deze 
toe. In het schema uit hoofdstuk 8 (figuur 15), is de invoer dus de fase tussen het in 
te voeren park en de uitvoer: een parkomschrijving in XI\/IL. 

10. 1 Gebruikersinterface 

De gebruikersinterface wordt opgezet in de vorm van een wizzard. De opzet van 
deze wizard is als volgt: een titelbalk die zegt wat er in het scherm gebeurt (stap in 
de wizard), een grijs scherm met een opdracht en een blauw scherm met een 
toel ichting t.a.v. die opdracht. In enkele schermen kunnen er voor attributen niveaus 
worden gekozen. Standaard staan die attributen op de defaultwaarde. De gebruiker 
kan een niveau kiezen of de keuze ongemoeid laten wat een keuze voor de 
defaultwaarde betekent. 

welkomsscherm; opbouw wizzard 

Het eerste scherm in deze wizzard is logischerwijs het welkomssscherm dat aangeeft 
wat er gaat gebeuren en in welke volgorde (figuur 33). 

Figuur 33 , welkomsscherm 

Dei:e wtmr~ helpt u bij hetii1YQel'eO van een om
:sdwijvfng van éën park dat u met het systeem wilt 
genereten. 

De Wtzzard bestaat uit de volgende stappen: 

1 keuze voor een parkruimte 
2 Keuze voor een vorm5tijl 
3 DeflnJtte van de groodgebn.llkeo 
4 Verdellng van de groodgebrulken 
5 l<euzes t.a.v. de p.ldenstructuur 

caocel 
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Dit scherm dient ervoor om gebruikers duidelijk te maken wat de wizzard doet en 
welke stappen daarbij worden doorlopen. Deze stappen staan genummerd in beeld 
weergegeven. De nummers corresponderen met de volgorde waarin ze behandeld 
worden. Om de puntsgewijze behandeling te starten, zal de gebruiker op next 
moeten drukken, waarna het volgende scherm zich opent waarin het eerste punt 
wordt behandeld. 

keuze voor een parkruimte 

De parkruimte (stap 1 van 4) bepaalt de vorm en afmeting van het te genereren park. 
De keuze is er een uit een set van 12. Per ruimte wordt de vorm getoond en de 
oppervlakte, het maximale aantal grondgebruiken en het maximale aantal 
deelgebieden voor alle grondgebruiken samen voor die ruimte vermeld (figuur 34 ). 
Een andere ruimte kan getoond worden door op de pijlen te klikken. Bij de laatste 
ruimte is er enkel een pijl terug. Bij de eerste enkel een pijl voor volgende. 

Figuur 34, keuze voor parkruimte 

ruimte H (8 van 11) 

• Oppervtakte = 28800 M' 
• vorm = willekalrig 

• Maximaal aantal ~illen-
de grondgebrulken = 6 

• MaJämaal aantal deelge
blederl voor ale gi"O!ldge
bru1ken samen = 8 
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vormstijl 
De vormstijl is de keuze voor de vorm van vlakken en lijnen (figuur 35). De gebruiker 
kan hierbij op een manier gelijk aan die van de parkruimte een stijl kiezen. Deze 
keuze is er een uit twee; recht & golvend. 

Figuur 35, keuze vormstijl 

vormstijl reent ( l van 2) 

• Redlte lijnen voor paden 
en vlakomtrekken 

• haét«!n hebllen enkel de 
waarden: 0, 90, .180, 270 
en 360 gl'aden 
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Definitie van de grondgebruiken 
De keuzes t.a.v. de grondgebruiken vormen de derde en vierde stap in de wizzard. In 
stap 3 kan de gebruiker een (nieuw) grondgebruik (verklaren en vervolgens) 
definiëren door aan te geven welke soort het is: gras, bos, zand, plein, water of 
overige beplanting en welke details deze soort heeft, bijvoorbeeld gras als plantoen 
of wild gras en zand als grind, aarde of rivierzand. 

Het aantal grondgebruiken in deze stap 3 kan variëren tussen 1 en het maximum 
voor de betreffende parkruimte. Het aantal grondgebruiken dat bij opening in het 
scherm staat en de invulling ervan is conform de defaultwaarde. Het aanmaken van 
grondgebruiken geschiedt door op de knop "nieuw grondgebruik" te drukken. Het 
definiëren kan vervolgens aan de hand van de per grondgebruik verschijnende 
uitrolmenu's (figuur 36). Het verwijderen van een grondgebruik kan met de onder elk 
grondgebruik staande verwijderingknop. Als er minimaal 1 grondgebruik is, kan er op 
next worden gedrukt. 

Deftoleer de aanwezige grondgebni ken (voor de 
gekozen parkruimte Is het maxlum aantal 6) 

Soort gtu 4 
I Nialw grondgebruik I 

< Back 

Figuur 36, definitie van grondgebruiken 

De uitrolmenu's worden gebaseerd op de keuzes van paragraaf 9.3. Bij de "soort" 
grondgebruik, kan er dus gekozen worden uit zand, gras, water, bomen, bestrating 
en overige beplanting. Afhankelijk van deze keuze verschijnen er andere 
uitrolmenu's zoals soort gras, soort bomen, leeftijd bomen. Ook deze menu's staan 
standaard op de defaultwaarde. 

In theorie kan de gebruiker van de applicatie twee identieke grondgebruiken 
definiëren. Dit probleem kan op meerdere manieren worden opgelost. De menu's 
kunnen zo ingericht worden dat reeds gemaakte combinaties geblokkeerd worden. 
Een andere oplossing is om twee identieke grondgebruiken als één te beschouwen. 
Zijn er dus zes grondgebruiken waarvan twee identiek, dan worden die laatste 
samengevoegd en zijn er dus vijf grondgebruiken. Deze laatste methode zal 
gehanteerd worden. 
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Verdeling van de grondgebruiken 
In stap 4 dient voor de grondgebruiken uit stap 3 de ruimtelijke verdeling vermeld te 
worden. Relevante attributen hierbij zijn de oppervlakte, het aantal delen 
(deelgebieden) per grondgebruik en de achtergrondeigenschap (figuur 37). 

Detfnleer de verdeling van de oppervlakte over de 
grorogebrUll<èn 

• Gtondgebrulk 1: gms; plantsoen 

< ~k 

Figuur 37, verdeling grondgebruiken 

In het scherm uit figuur 42 kan worden aangevinkt welk van de grondgebruiken de 
achtergrond is. De oppervlakte en het aantal delen zijn vervolgens voor andere 
grondgebruiken dan de achtergrond variabel met schuiven (figuur 37 & 38). 

Figuur 38; de achtergrond 

Definieer de verdeling van de oppervlakte CM!~ de 
grondgebrulkeil 

• Grondgabruik 1: gras; plantscan 

acturgrond QPPel'VI.;!kte delen 
@ r -- ----~ 

• Grondgebruik 2: water 

< Back 
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De schuiven laten de waarde eronder variëren tussen de minimale en maximale 
toegestane waarde. De positie van de schuif is daarbij een indicator voor de plek 
binnen de bandbreedte van toegestane oppervlakte of aantal delen. Een verandering 
bij een ander grondgebruik, betekent dus een verplaatsing van de schuif. 

Het maximale aantal deelgebieden is het maximale aantal deelgebieden voor de 
betreffende parkruimte minus het aantal deelgebieden voor de andere 
grondgebruiken, m.u.v. het achtergrondgrondgebruik. Een tweede maximum is dat 
de oppervlakte van het grondgebruik gedeeld door het aantal deelgebieden groter 
dan de oppervlakte van een cel moet zijn. 

Verkleining/vergroting van de oppervlakte betekent een verkleining/vergroting van de 
oppervlakte van de achtergrond. De maximale oppervlakte van een grondgebruik is 
dus de huidige oppervlakte plus de oppervlakte van de achtergrond. 

De paden 
De laatste stap in de gebruikersinterface is de omschrijving van de paden in het park. 
Van de paden wordt de hoeveelheid, het materiaal en de structuur gedefinieerd. 

Het eerste scherm (figuur 39) definieert de hoeveelheid welke kan variëren van geen 
tot veel. 

Bepaal het karakter van de padtri 11'1 het park t.a.v. dè 
hoeveelheid, het materiaal en de struct.wr. 

Bepaal de hoeveetheid paden 

QGeen paden 

Q Weinig paden 

0 GemiddeJd l)antal pader1 

O VeeJ paden 

Bepaal de .padei\Struch.Jur 

< Back )I Flnlstl > 

Figuur 39; hoeveelheid paden 

Met een radiobutton kan de hoeveelheid geselecteerd worden. Is de gekozen 
hoeveelheid 'geen paden ', dan zijn de overige keuzes irrelevant en staan deze dus 
uit. In alle andere gevallen kan er nog een materiaal en een structuur worden 
gedefinieerd. 
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In het zelfde scherm kan als er paden in een park zijn, door naar beneden te scrollen 
een structuur worden geselecteerd. Deze structuur wordt toegelicht met tekst en 
beeld over wat de structuur is en hoe die gemaakt wordt. Selectie gebeurt door een 
structuur aan te vinken, zoals getoond in de volgende afbeelding (figuur 40): 

Bepaal het karairter van de paden In tiet park ta.v. de 
hoell'eelheld, het materlaai en de .structour. 

radJa/en; paden lopen vanuit 
een centraal punt naar enkele 
punten Ot) de rand van het 
park. Oe hoe\leelhèd paden 
slaat: "Op het aontal centrale 
punten en net aantal vanuit di! 
centrale punten lopende pader 

<!) Selecteer de radlalenstrudl.lur 

( < Back )( Finish > ] [~ei~- ·] 

Figuur 40; padenstructuur en materiaal 

Als de structuur gekozen is, kan er op finish gedrukt worden of eventueel nog een 
materiaal worden gekozen. Selectie van een materiaal voor de paden geschiedt op 
eenzelfde manier, wederom met een afbeelding en tekst. 

Defaultwaarden en constante niveau's 
In hoofdstuk 3, 4 & 6 is gesteld dat er attributen moeten zijn die over meerdere 
parken een constant niveau hebben. Door de defaultwaarden over meerdere 
invoeren gelijk te laten, kunnen ze als constant niveau worden gebruikt. De applicatie 
kan hiervoor altijd dezelfde defaultwaarden hanteren. Hoofdstuk 6 stelt echter dat de 
gebruiker van de applicatie soms zelf de constante niveau's zou willen bepalen. Een 
andere wens zou zelfs kunnen zijn dat er geen sprake is van constante niveau's 
waardoor dus per park de defaultwaarden verschillen. Om deze twee mogelijkheden 
te ondersteunen, zou de applicatie een menu voor instelling van de applicatie
eigenschappen moeten hebben. In dit menu kan de gebruiker dan aangeven of de 
defaultwaarden wel of niet per park variëren en voor het geval ze wel gebruikt 
worden, welke niveau's dat dan wel zijn. Dit deel van de invoer zal echter niet 
uitgewerkt worden en dus zal er gewerkt worden met vaste defaultwaarden. Deze 
defaultwaarden (zie hoofdstuk 9 voor uitleg) zijn: 

Parkruimte = E 
Vormstijl =Golvend 
Aantal grondgebruiken = 0 
Achtergrond = grondgebruik 1 
Oppervlakte per grondgebruik= (1 00%)/(aantal grondgebruiken) 
Aantal delen per grondgebruik = 1 
Paden; hoeveelheid = gemiddeld 
Structuur= willekeurig 
Materiaal = klinkers 
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Standaard zijn er geen grondgebruiken aangemaakt en/of gedefinieerd. Wordt er 
echter een grondgebruik aangemaakt, dan kan er wel op defaultwaarden worden 
beroepen. Deze waarden zijn: 

Als grondgebruik = gras 
Soort gras= plantsoen 

Als grondgebruik = bomen 
Soort bomen = loofbomen 
Leeftijd bomen = gemiddeld 
Dichtheid bomen = gemiddeld 

Bodem = aarde 
(als bodem = overige beplanting) soort beplanting =struiken 

Als grondgebruik = overige beplanting 
Soort overige beplanting = struiken 

Als grondgebruik = bestrating 
Materiaal = klinkers 

Aanplant = geen 

Als grondgebruik = zand 
Soort zand = rivierzand 

De defaultwaarde voor het soort grondgebruik is nog niet benoemd. Hiervoor zal de 
regel gelden dat de defaultwaarde voor dit attribuut de eerste waarde uit de volgende 
rij is, die nog niet in de lijst van door de gebruiker aangemaakte grondgebruiken 
voorkomt: 

Grondgebruik = (gras/ bomen/ water/ overige beplanting I bestrating I zand) 

Deze laatste werkwijze wordt gehanteerd zodat de applicatie 6 verschillende default 
grondgebruiken kan maken i.p.v één als er maar een defaultwaarde voor 
grondgebruik is. 
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10.2/nvoer in XML 

De gebruikersinterface heeft de gebruiker een park laten omschrijven. Aan de hand 
van deze invoer kan er een parkomschrijving worden opgesteld. Deze omschrijving is 
de invoer voor de applicatie op basis waarvan het een park kan maken. In deze 
invoer moet duidelijk zijn wat er over het park en wat er over ieder individueel object 
wordt gezegd. Dit kan in XML. 

In XML geeft met openings- en sluitingstekens aan dat alle informatie daartussen op 
een specifiek object slaat. Deze tekens kunnen dan zijn < .... > & </ ... ... > of < & /> 
met alle informatie daartussen als aanduiding voor de hoeveelheid, het materiaal, de 
structuur, etc. Figuur 41 toont die omschrijving in XML: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

<Park> 
<Parkruimte>H</Parkruimte> 
<Vormstijl>recht<Normstijl> 
<Grondgebruik> 

<Achtergrond 
Soort="gras" 
SoortGras="gazon"/> 

<Grondgebruik 
Name="grondgebruik2" 
Oppervlakte="30%" 
Deelgebieden="2" 
Soort="water"/> 

<Grondgebruik 
I\Jame="grondgebruik3" 
Oppervlakte="25%" 
Deelgebieden="2" 
Soort="OverigeBeplanting" 
SoortOverigeBeplanting="struiken"/> 

<Grondgebruik 
Name="grondgebruik4" 
Oppervlakte="20%" 
Deelgebieden=1" 
Soort=" bomen" 
SoortBomen="loofboom" 
Leeftijd Bomen="oud" 
DichtheidBomen="hoog" 
Bodem="gras" 
SoortBodemGras="gazon"/> 

</Grondgebruik> 
<Paden 

Structuur="radialen" 
Hoeveelheidpaden="veel" 
Materiaal="asfalt"/> 

34 </Park> 
Figuur 41 ; invoer in XML 

Aan iedere regel valt een betekenis toe te schrijven. Als eerste zijn er de regels die 
het begin en het einde van de omschrijving aangeven. Dit zijn: 

1. Start van de parkomschrijving. 
34. Einde van de parkomschrijving. 
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De overige regels dienen voor de omschrijving van de parkinhoud. Enkele 
omschrijven een object. Anderen geven weer de start en einde van een 
objectomschrijving aan. Deze regels zijn: 

2. Keuze voor parkruimte H als omschreven in 9.1. 
3. Keuze voor de parkstijl recht als omschreven in 9.2. 
4. Start van de omschrijving van de grondgebruiken (9.3). 
29. Einde omschrijving van de grondgebruiken. 
30. Start omschrijving van de paden (9.4). 

Tussen regels 4 en 29 worden de grondgebruiken omschreven. Bij omschrijving van 
Keuze grondgebruiken wordt de naam die het had in de wizzard overgenomen. Is de 
achtergrond grondgebruik1, dan krijgen de andere de namen grondgebruik 2, 3, 4, ... 
Is de achtergrond grondgebruik2, dan krijgen de andere de namen 1, 3, 4, .... De 
oppervlakte van de achtergrond is niet vermeld. Dit is een resultante van de overige 
en na indeling de restruimte, dus niet iets wat gemaakt moet worden. Overige 
oppervlaktes worden enkel als integer vermeld zonder percentageteken. De 
grondgebruiken zullen omschreven worden op de voor dat grondgebruik relevante 
aspecten. Dit zijn: 

5. Start omschrijving van de parkachtergrond. 
6. Soort grondgebruik= gras. 
7. Soort gras= gazon,/> is einde omschrijving achtergrond. 
8. Start omschrijving van een grondgebruik. 
9. Naam van dit grondgebruik. 
10. Oppervlakte van dit grondgebruik. 
11. Aantal delen waarover die oppervlakte verspreid is. 
12. Soort grondgebruik = voor elk grondgebruik de declaratie of het gras, 

bomen, overige beplanting, etc. is. 
13. Start omschrijving van een grondgebruik. 
14. naam van dit grondgebruik. 
15. Oppervlakte van dit grondgebruik. 
16. Aantal delen waarover die oppervlakte verspreid is. 
17. Soort grondgebruik= voor elk grondgebruik de declaratie of het gras, 

bomen, overige beplanting, etc. is. 
18. Nadere omschrijving wat voor een soort overige beplanting dit grondgebruik 

is. 
19. Start omschrijving van een grondgebruik. 
20. Naam van dit grondgebruik. 
21. Oppervlakte van dit grondgebruik. 
22. Aantal delen waarover die oppervlakte verspreid is. 
23. Soort grondgebruik= voor elk grondgebruik de declaratie of het gras, 

bomen, overige beplanting, etc. is. 
24. Verklaring wat voor een soort bomen het zijn . 
25. Verklaring van welke leeftijd de bomen zijn. 
26. Verklaring in welke dichtheid de bomen gegroepeerd zijn. 
27. Verklaring wat zich op de bodem tussen de bomen bevindt. 
28. Verklaring wat na de keuze voor gras tussen de bomen, voor een soort gras 

dat is. 

De omschrijving in XML is het eindproduct van de invoer en zal het startpunt zijn voor 
de indeling welke in het nu volgende hoofdstuk wordt beschreven. 
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10.3 Samenvatting 
Voor de applicatie is een gebruikersinterface ontwikkeld. Deze gebruikersinterface is 
opgezet als een wizzard. In deze wizzard kan de gebruiker attribuutniveaus kiezen 
maar ook defaultwaarden als niveau gebruiken. Voorlopig zijn die defaultwaarden 
vaste waarden . De attributen waarvoor niveau's gekozen kunnen worden zijn de 
attributen als besproken in hoofdstuk 9. Dat kiezen gebeurt in stappen. Deze stappen 
zijn: de parkruimte, de vormstijl, definitie van grondgebruiken, verdeling van 
grondgebruiken en tot slot definitie van de paden. 

Vervolgens is er een output van de gebruikersinterface. Deze output is een 
parkomschrijving in XML aan de hand van in de applicatie gehanteerde attributen en 
attribuutniveau's. 
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11. Indeling van de attribuutniveaus 

In het schema van hoofdstuk 8 (figuur 15) is de indeling van attribuutniveau's waarin 
van een woordelijke omschrijving een plattegrond wordt gemaakt. Het product van de 
indeling wordt een kaart van een park met clusters van cellen als vlakken en lijnen 
als paden. Zowel de lijnen als de vlakken verwijzen vervolgens naar een 3D-invulling. 
Tests van de algrotimen zijn in bijlage B terug te vinden. Het deel van de invoer dat 
van belang is voor het maken van de indeling is: 

• Parkruimte 
• Vormstijl 
• Grondgebruiken; 

o aantal grondgebruiken 
o oppervlakte per grondgebruik 
o aantal deelgebieden per grondgebruik 

• Paden; 
o Hoeveelheid paden 
o De padenstructuur 

De indeling mag variëren binnen marges die de omschrijving toelaat. Er moeten dus 
methodes voor plaatsing worden opgesteld die meerdere correcte uitkomsten 
leveren. Rekenregels die dit doen worden ook wel algoritmen genoemd. 

Dit hoofdstuk heeft vier taken: 

• het maken van een algoritme voor de grondgebruiken/vlakken (11 .3). 
• Het maken van een algoritme voor het aanleggen van paden (11.4). 
• Het laten werken van die algoritmen onder de diverse vormstijlen (11 .2). 
• Het samen laten werken van deze algoritmen tot een geheel (11 .5). 

De basis is de parkruimte, welke moet aansluiten op de werking van de algoritmen. 
De opbouw van deze parkruimte (11 .1) is dus ook onderdeel van dit hoofdstuk. 

11. 1 Parkruimte 

Vlakken zullen als een rastertekening worden gemaakt. In de rastertekening is een 
vlak een cluster van één of meerdere cellen. In de vectortekening zijn paden lijnen. 
Zowel de lijnen als cellenclusters moeten echter binnen het park blijven. Dit alles bij 
elkaar stelt eisen aan een parkruimte. De volgende afbeelding (figuur 42) toont een 
parkruimte die aan die eisen voldoet: 

-
ï r- - h 

I "l 

I 

"'·1 1\, 

\ 

1\ '\ 
Ij 

\ .--1--
:5" 

Figuur 42, een parkruimte voor de applicatie 
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De getoonde ruimte is een combinatie van een vector en een rastertekening. Voor 
het maken van clusters van cellen is de ruimte in cellen verdeeld . Voor het maken 
van de vectortekening kunnen posities aangeduid worden met coördinaten . Voor de 
grens aan de vectortekeningen zijn lijnen met coördinaten aangegeven . Voor de 
grens van de rastertekening geeft de lijn aan welke cellen wel en welke niet tot het 
park horen. 

11.2 Vormstijl 

De vormstijl bepaalt welke vormen lijnen en vlakken aannemen . Voor het maken van 
vlakken en lijnen worden algoritmen gebruikt. Bij vlakken maakt dat algorimte 
clusters van cellen en wordt de vorm dus deels bepaald door de celvorm. Enkele 
testsessies van algoritmen voor het maken van vlakken op zowel vierkante cellen (I) 
als honingraatcellen (11), hebben uitgewezen dat deze invloed duidelijk 
waarneembaar is (figuur 43 t/m 46). 

De bovenstaande afbeeldingen van die testsessies tonen dat de uitkomst van een 
algoritme dat grillige vlakken moet maken ook een vierkante vlak kan zijn. Met 
voorkeursregels kan het grillige of rechte karakter van een vlak worden bewaard, 
maar wordt een algoritme uiteindelijk zeer complex. Een ander celvorm kan echter bij 
eenzelfde algoritme al tot acceptabele resultaten leiden. 

De voor de beide vormstijlen te gebruiken celvormen zijn honinggraat (figuur 48) voor 
parken met de stijl golvend en vierkant (figuur 47) voor de parken met de stijl recht: 

Vierkante cellen Honinggraten 

D 0 
Figuur 47, vierkante cel Figuur 48, honinggraat 

De celmaat is de kleinste oppervlakte die een (deelgebied van een) grondgebruik 
kan hebben. Een grondgebruik moet voldoende oppervlakte hebben om als dusdanig 
waargenomen te worden . De keuze voor de celmaat kan hierbij hulp bieden door 
gelijk te zijn aan die kleinste oppervlakte. Deze is voor beide celvormen binnen dit 
afstudeeronderzoek gesteld op 144 m2

, wat bijvoorbeeld staat voor een gebied met 
36 bomen op een onderlinge afstand van 2 meter maar ook voor een gebied met een 
pad van 2 meter met aan beide zijde 5 meter gras. Of deze maten de juiste maten 
vormen, verdient echter nader onderzoek. 
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11.3 Plaatsen van grondgebruiken 

Het grondgebruik is de eigenschap van een vlak dus een cluster van cellen. Het 
grondgebruik is dus de eigenschap die geldt voor alle individuele cellen in dat cluster. 
De achtergrondeigenschap wordt vervolgens toegewezen aan alle cellen die geen 
onderdeel zijn van één van de celclusters van andere grondgebruiken. 

Voor de overige grondgebruiken, moet voor ieder deelgebied een cluster van cellen 
worden gemaakt. Dit gebeurt door te starten met een cel en vervolgens volgens de 
regels van het algoritme aangrenzende cellen aan die cel toe te wijzen. Bij 
grondgebruiken die over meerdere deelgebieden verdeeld zijn, dienen daarbij enkele 
aannames gemaakt te worden. Deze aannames betreffen de definitie van "een 
deelgebied" en de verdeling van de oppervlakte over de deelgebieden. 

Een deelgebied is een deelgebied als het los staat van een ander gebied met 
dezelfde eigenschap. Dit is het geval als de cellen van twee deelgebieden niet met 
een zijde of een hoekpunt elkaar raken. Die ruimte tussen de deelgebieden mag de 
achtergrond zijn of een ander grondgebruik. De oppervlakte zal vervolgens als een 
gelijk aantal cellen over de deelgebieden worden verdeeld. 

Grenscellen 
De grens van het park kan dwars door cellen lopen zoals te zien is in figuur 55. De 
doorsneden cellen kunnen wel of geen onderdeel van het park zijn. Gedeelde cellen 
niet tot het park laten behoren, betekent dat de vorm en de oppervlakte van het 
gegenereerde park afwijken van de ingevoerde parkruimte en dus de invoer. 
Acceptatie van gedeelde cellen houdt het park dus trouw aan de invoer. 

Omdat deze cellen door de doorsnijding kleiner zijn dan de minimumoppervlakte voor 
een grondgebruik, mag bij deelgebieden waarvan de oppervlakte resulteert in een 
cluster van één cel, geen doorsneden cel worden gebruikt. Dit kan enkel door te 
stellen dat de startcel oftewel de eerste cel van een deelgebied altijd een gehele cel 
moet zijn. Voor uitbreiding van een gebied mogen doorsneden cellen worden 
gebruikt. 

Algoritme voor vlakvorming 

Voor beide parkstijlen moeten vlakken worden gemaakt. Omdat de vorm van die 
vlakken evenals de vorm van de cellen anders is, zijn deze algoritmen niet gelijk. Een 
deel van de algoritmen loopt echter wel parallel. Voor beide stijlen geldt namelijk: 

• Er moet een cluster van cellen gemaakt worden. 
• Het cluster wordt gemaakt door per cluster één startcel te kiezen en deze cel met 

aangrenzende cellen tot een groter cluster uit te laten groeien. 
• Hierom moet voor elk vlak een startcel gekozen worden. 
• Deze startcel mag alleen een gehele cel zijn en dus geen cel waar de parkgrens 

doorheen loopt. 

De volgorde van het groeien is voor beide stijlen gelijk en houdt in dat: 

• Er wordt gestart met een grondgebruik. 
• Voor dit grondgebruik worden voor alle deelgebieden startcellen geplaatst. 
• Deze cellen groeien om en om aan tot er een cluster ontstaat van het gewenste 

aantal cellen; (oppervlakte grondgebruik)/(aantal deelgebieden * celgrootte) . 
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• Is dit gebeurd, dan wordt ditzelfde proces voor het volgende grondgebruik 
uitgevoerd. 

• Nadat alle grondgebruiken behalve de achtergrond zijn geplaatst, blijven er 
cellen over. Deze cellen krijgen de achtergrondeigenschap. 

Het kiezen van de eerste startcel gebeurt voor beide algoritmes op een gelijke 
manier; 

• Selecteer alle gehele cellen die geen onderdeel van een ander grondgebruik zijn 
(figuur 49 & 52) (lichtgroen). 

• Selecteer uit deze cellen een willekeurige cel (figuur 50 & 53) (zwart). 

Het kiezen van elke volgende startcel gebeurt eveneens voor beide algoritmes op 
een gelijke manier. 

• Selecteer alle gehele cellen die geen onderdeel van een ander grondgebruik zijn 
of een andere startcel van hetzelfde grondgebruik met een hoekpunt of zijde 
raken (figuur 51 & 54) (lichtgroen). 

• Selecteer uit deze cellen een willekeurige cel. 

Fig. 49, kiesbare zone (recht) Fig. 51, startcel twee (recht) 

Vanaf dit punt gaan de algoritmen voor vlakvorming per vormstijl hun eigen weg. 
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Algoritme voor vlakken in de vormstijl recht 

Het algoritme voor de vormstijl recht, laat clusters van cellen groeien met volledige 
en onvolledige rijen aaneengesloten kiesbare cellen. Volledige rijen (figuur 55), zijn 
rijen met een lengte gelijk aan de zijde waar ze tegenaan liggen. Een onvolledige rij 
is een zelfde type rij met een lengte korter dan die zijde (figuur 56) of een deel van 
een langere (on)volledige rij (figuur 57). 

Figuur 55, volledige rij 

Een individuele cel is voor gebruik in een van de drie rijen geschikt als deze met een 
zijde grenst aan het deelgebied, nog geen onderdeel is van een deelgebied van een 
ander grondgebruik, niet met een hoekpunt of zijde grenst aan een ander deelgebied 
van hetzelfde grondgebruik en geen onderdeel is van een rij die eerder al onvolledig 
is gebruikt. Bij het gebruik van dit algoritme wordt: 

• Eerst gekeken welke individuele cellen voor uitbreiding van een cluster kiesbaar 
zijn (figuur 58). 

• Vervolgens wordt gekeken hoeveel volledige en onvolledige rijen hieruit te 
vormen zijn (figuur 59). 

• Uit deze rijen wordt er willekeurig één gekozen (figuur 60). 

Figuur 58 ,kiesbare cellen Figuur 59, Kiesbare rijen Figuur 60, gekozen rij 

Vervolgens wordt bepaald indien de rij langer dan 1 cel is, of deze volledig of 
gedeeltelijk gebruikt wordt. Deze kans is 1 /(geplande aantal cellen voor het 
deelgebied). De manier waarop wordt ook willekeurig bepaald; een rij van vier cellen 
lang, kan bijvoorbeeld op negen manieren onvolledig worden gebruikt (figuur 61 ) . .. '----------'----'--------' 

Figuur 62; mogelijke onvolledige rijen binnen een rij van vier 
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Alle niet gebruikte cellen uit de rij zijn daarna niet meer voor uitbreiding van het vlak 
kiesbaar. In totaal mag een deelgebied 3 onvolledige rijen hebben onder de volgende 
condities: 

• Twee keer mag een volledige rij onvolledig worden gebruikt of een onvolledige rij 
worden gekozen. 

• De derde keer mag een onvolledige rij enkel worden gekozen als er geen 
volledige rijen meer beschikbaar zijn. 

• De derde keer mag een (on)volledige rij enkel onvolledig worden gebruikt als 
door toevoeging ervan de oppervlakte met meer dan 10% wordt overschreden. 

De laatste stap in het algoritme is de afronding van het deelgebied (cluster). Als de 
oppervlakte minder dan 1 0% afwijkt van de geplande oppervlakte, is het vlak klaar. 
Als dat niet het geval is, maar door toevoeging van een rij de geplande oppervlakte 
met meer dan 1 0% overschreden wordt, dan moet die rij onvolledig worden gebruikt 
in een lengte die zorgt dat de oppervlakte binnen de 10% van de geplande komt. 
Heeft een vlak echter al drie onvolledige rijen, dan mogen enkel de rijen gebruikt 
worden die bij toevoeging de oppervlakte met meer dan 10% laten overschrijden. 

Algoritme voor vlakken in de vormstijl golvend 
Het algoritme voor de vormstijl golvend laat elke vorm toe zolang een cluster van 
cellen maar een geheel is. Komt hier een min of meer vierkant cluster uit, dan zwakt 
de celvorm die rechtlijnigheid af (figuur 43 & 44 versus figuur 45 & 46) Wordt de vorm 
grillig, dan wordt het niet rechtlijnige karakter door de celvorm versterkt. 

Het willekeurig groeien gebeurt door aan een cluster cellen toe te wijzen. Dit gebeurt 
door te kijken welke cellen aan het cluster toegevoegd mogen worden en daar 
vervolgens een van te kiezen. Aan elk deelgebied van een grondgebruik wordt om en 
om een cel toegevoegd tot de gewenste afmeting is bereikt. Een cel mag hierbij voor 
uitbreiding van een deelgebied gekozen worden als deze: 

• Een zijde deelt met een cel die al onderdeel van het deelgebied is (figuur 63). 
• Niet al aan een ander grondgebruik is toegewezen. 
• Niet met een zijde grenst aan een ander deelgebied van hetzelfde grondgebruik 

(figuur 64). 

Uit de selectie van kiesbare cellen mag er willekeurig een worden gekozen (figuur 
65). Dit geschiedt om en om per vlak tot elk vlak van het grondgebruik de gewenste 
grootte heeft bereikt. 

leder vlak zal tot de gewenste oppervlakte doorgroeien. De uiteindelijke oppervlakte 
van ieder vlak mag met minder dan een cel van de geplande oppervlakte afwijken. 
Geblokkeerde groei 
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Voor elk vlak in een park moet de ingevoerde oppervlakte met de uiteindelijke 
overeenkomen. Dit kan alleen als alle celclusters tot de ingevoerde oppervlakte 
kunnen doorgroeien. Kan dit niet, dan kan er niet aan de invoer worden voldaan. De 
oplossing om binnen een sessie alsnog te komen tot een park dat voldoet aan de 
invoer, is afhankelijk van de vormstijL 

Voor de vormstijl recht is dit in eerste instantie het gebruik van onvolledige rijen. Een 
onvolledige rij kan gebruikt worden, als er wel individuele cellen voor groei 
beschikbaar zijn, maar geen volledige rijen. Als een vlak na het maximum van drie 
onvolledige rijen alsnog de oppervlakte niet kan bereiken, wordt het gehele algoritme 
voor het betreffende grondgebruik herstart Dat herstarten kan een aantal keer 
gebeuren. Wordt er dan nog geen oplossing gevonden, dan moeten ook de 
algoritmen voor andere grondgebruiken herstart worden. Als zelfs dan geen 
oplossing wordt gevonden, dient er na dit gemeld te hebben om andere invoer te 
worden verzocht. 

Als bij de vormstijl golvend, een celcluster niet meer kan groeien, wordt één van de 
omringend vlakken verschoven. Die te vershuiven vlakken zijn vlakken van een 
ander grondgebruik, grenzend aan het te groeien vlak of vlakken van hetzelfde 
grondgebruik die zo dichtbij liggen dat ze de groei van het vlak belemmeren. 

Voor verschuiving geldt: 

• Een van de omringende celclusters mag als die mogelijkheid er is, groeien 
volgens de normale regels van het groeialgoritme. 

o De keuze bij meer mogelijke celclusters is random. 
• Het gegroeide celcluster mag één cel afstoten. 

o Door afstoting van één cel mag het cluster niet in tweeën wordt 
gedeeld. 

o De keuze bij meer mogelijke cellen is random. 
• Het oorspronkelijk te groeien celcluster, mag als die mogelijkheid er is één cel 

groeien. 
• Deze procedure wordt herhaald totdat het oorspronkelijk te groeien celcluster zijn 

gewenste grootte heeft bereikt. 

De eerste afbeelding (figuur 66) toont de uitgangsituatie waarin een vlak van 4 cellen 
zand in een park met als achtergrond gras, niet meer kan groeien. In de 2e 
afbeelding (figuur 67) groeit een aangrenzend vlak; bos ten koste van het gras, de 3e 
afbeelding (figuur 68) laat vervolgens de afstoting van een cel zien en de 4e, de groei 
van het vlak met zand (figuur 69). 

Indien geen van de omringende clusters kan groeien, dient gekeken te worden of er 
andere clusters in het park liggen die wel kunnen groeien. Door die andere clusters 
te laten groeien, zouden de aan het oorspronkelijke vlak grenzende clusters weer 
kunnen groeien en dus het oorspronkelijke vlak ook. 
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11.4 Paden 

Paden zijn lijnen in een over het park gelegde vectortekening. De hoeveelheid 
paden, structuur en vormstijl bepalen daarbij de inhoud en de totstandkoming van die 
tekening . Uitleg over hoe zo'n tekening tot stand komt, zal per structuur geschieden. 
Het afstemmen op een stijl komt na behandeling van de structuren aan bod. Voor 
alle structuren zal uiteindelijk gelden dat alleen paden binnen het park meetellen. 

de rasterstructuur 
In de rasterstructuur wordt een structuur van elkaar kruisende wegen in een park 
geplakt. Hiervoor wordt er gestart met een parkruimte (figuur 70), waarvan de kortste 
doorsnede wordt bepaald (figuur 71 ). Als die gevonden is, wordt er een zone 
gemarkeerd die op minimaal X van die lengte van de rand af ligt (figuur 72). 
Vervolgens wordt er één punt in die zone geselecteerd (figuur 73) waaraan een 
kruispunt van een rasterstructuur wordt gekoppeld (figuur 74). Van deze structuur 
wordt vervolgens de maaswijdte vergroot/verkleind tot de gewenste hoeveelheid 
paden is bereikt (figuur 75). 

10(1 D 
Fig. 70: parkruimte Fig. 71: doorsnede Fig. 72: zone 

Fig. 73: coördinaat Fig. 74: kruispunt Fig. 75: maaswijdte 

Een kleine/grote maaswijdte betekent een grotere/lagere hoeveelheid paden en dus 
meer/ minder kruispunten in het park wat de maat is voor de hoeveelheid paden: 

• Voor parkruimtes met een oppervlakte van 14400 m2
, is dit: 

o weinig = 1 kruispunt 
o gemiddeld = 2 kruispunten 
o veel = 4 kruispunten 

• Voor parkruimtes met een oppervlakte van 28800 m2 is dit: 
o weinig = 2 kruispunten 
o gemiddeld = 4 kruispunten 
o veel = 8 kruispunten 

• Voor parkruimtes met een oppervlakte van 57600 m2 is dit: 
o weinig = 4 kruispunten 
o gemiddeld = 8 kruispunten 
o veel = 16 kruispunten 
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Radialen 

Een radialenstructuur maakt gebruik van centrum- (figuur 76) en randcoördinaten 
(figuur 77). ledere randcoördinaat wordt daarbij met het voor hem meest nabije 
centrumcoördinaat verbonden evenals alle centrumcoördinaten onderling. Dit 
gebeurt met rechte lijnen (figuur 78). Valt een rechte lijn deels buiten het park, dan 
moet de kortste lijn (geknikte) door het park worden genomen. Voor het vinden van 
deze lijn, wordt binnen dit onderzoek geen methode opgesteld. 

0 

0 

Fig. 76: centrum,- Fig. 77: rand ,- Fig. 78: verbinding 

Centrumcoördinaat 1 (figuur 79) mag komen in het gebied dat op minimaal Y.. van de 
kortste doorsnede, van de parkrand afligt (figuur 80), met uitzondering van de 
gebieden die de eigenschap water hebben. Voor het toegestane gebied van 
centrumcoördinaat 2,3, ...... N, wordt de kortste doorsnede van het gebied waarin het 
eerste centrumcoördinaat mocht komen, gemeten (figuur 81) waarna deze door vier 
wordt gedeeld. Deze waarde wordt dan als cirkel, om elk van de eerder geplaatste 
centrumcoördinaten getrokken. De ruimte voor een centrumcoördinaat is dan de 
ruimte waarin centrumcoördinaat één mocht komen, minus de ruimte binnen die 
cirkels (figuur 82). 

D LJ ~ t:J 
Fig. 79: zone Fig. 80: coördinaat Fig . 81 : meting Fig. 82: zone 2 

Voor het vinden van randcoördinaten wordt de omtrek van de parkruimte gemeten in 
meters, gedeeld door het aantal randcoördinaten (waarde A) en vervolgens 
vermenigvuldigd met 10% (waarde 8) . Randcoördinaat één is dan een willekeurig 
punt op de omtrek met coördinaten 1 ,2, 3 .... N, op een afstand van 1 ,2, 3, .... N * 
(waarde A) +/- (waarde 8). De hoeveelheid paden wordt vervolgens in aantallen 
centrum- en randcoördinaten uitgedrukt. 

• Voor parkruimtes met een oppervlakte van 14400 m2
, is dit: 

o weinig = 1 ,3 
o gemiddeld = 1 ,5 
o veel= 2,7 

• Voor parkruimtes met een oppervlakte van 28800 m2 is dit: 
o weinig = 1,5 
o gemiddeld = 2, 7 
o veel= 3,9 

• Voor parkruimtes met een oppervlakte van 57600 m2 is dit: 
o weinig = 2,7 
o gemiddeld= 3,9 
o veel = 3,12 
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Willekeurige structuren 
Binnen de willekeurige structuur worden centrum en randcoördinaten willekeurig met 
elkaar verbonden (figuur 83). Dit verbinden duurt tot ieder coördinaat met minimaal 
één andere is verbonden, maar mag echter alleen als het kan met een rechte lijn, die 
binnen het park blijft en niet over de parkrand loopt. Zijn dergelijk verbindingen vanuit 
een coördinaat niet mogelijk, dan mag er een geknikte lijn worden genomen. Hoe die 
geknikte lijn gemaakt moet worden, wordt binnen dit onderzoek niet behandeld. 

Bij het verbinden mogen lijnen elkaar kruizen. Uiteindelijk moeten alle coördinaten 
direct of indirect (over andere coördinaten of kruispunten) een ander coördinaat 
kunnen bereiken. Is dit niet het geval (figuur 84), dan moeten er aanvullende 
koppeling worden gemaakt. Die koppeling is de kortste verbindingen tussen twee 
structuren (figuur 85). 

Fig. 82 verbinding Fig. 83 verbindingen Fig. 84 koppeling 

Het plaatsen van de centrum en randcoördinaten, geschiedt op een manier gelijk als 
bij de radiaalstructuur. Hetzelfde geldt voor de normen t.a.v. het aantal centrum- en 
randcoördinaten. 

Padenstructuren in de vormstijl golvend 
De uitkomst van de padenalgoritmes zijn rechte structuren (figuur 85) en dus niet 
geschikt voor de vormstijl golvend. Het aanpassen van de vorm gebeurt door de 
vectortekening aan de rastertekening te koppelen. Als over een cel namelijk een pad 
loopt, kan van die cel worden gezegd; cel met paden, ingaand/verlatend op zijde A, 
B, C, D, E en/of F. Over ieder cel kan vervolgens een (boog)lijn worden getrokken 
van het midden van de cel naar elk van de betreffende zijdes. Het product wordt dan 
een reeks booglijnen die samen een golf maken zoals te zien is in de figuren 86. 

Figuur 85: van rechte lijnen Figuur 86: golvende paden 
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11.5 Vervolgstappen bij de indeling 

Het eindproduct van de algoritmen beschreven in dit hoofdstuk is een kaart met 
vlakken en een kaart met lijnen. Beiden zijn globale kaarten. Met deze kaarten 
moeten nog enkele handelingen worden uitgevoerd. Dit zijn: 

• Op elkaar afstemmen van de informatie in beide kaarten. 
• Nader detailleren van de kaarten. 

De hiervoor relevante informatie uit de invoer is: 

• Materiaal van de paden 
• Definitie van ieder grondgebruik, tot in detail. 

Voor de afstemming op elkaar van de lijnen en vlakkentekening, is met name de 
breedte van de paden van belang. Met behulp van die breedte kunnen de lijnen 
namelijk omgezet worden naar langgerekte vlakken. Figuur 87 en 88 tonen dit. Die 
breedte is overigens binnen dit afstudeeronderzoek als een constante waarde 
gesteld. 

Figuur 87: paden als lijnen · uur 88: paden als langgerekte vlakken 

Na het omzetten van de lijnen naar vlakken en het combineren van de beide 
vlakkentekeningen wordt het eindproduct dan één tekening van vlakken. Voor het 
nader detailleren van die indeling geldt dat variatie binnen de marges van een 
indeling mogelijk is. Zoals de inhoud van een park varieert binnen de 
parkomschrijving, kan de inhoud van een vlak variëren binnen de vlakomschrijving. 
Hoe dat moet gebeuren, zal echter binnen dit afstudeeronderzoek niet meer 
behandeld worden. 

11.6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de indelingscomponent. Hiervoor zijn diverse 
algoritmen ontwikkeld die samen van de woordelijke omschrijving een plattegrond 
moeten maken. De vlakken worden gemaakt op basis van algoritmen die clusters 
van cellen laten groeien. Zo'n cluster staat vervolgens voor een vlak. Lijnen worden 
gemaakt door coördinaten te kiezen en deze te verbinden. De vlakken vormen 
vervolgens de grondgebruiken. De lijnen staan voor paden. De plattegrond is dan 
dus een lijnen-, en een vlakkenkaart. Samen vormen ze een globale indeling die 
aangeeft welke 3D-objecten waar in het park mogen komen. De laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk geeft aan dat beide kaarten nog samengevoegd moeten worden. 
Vervolgens moeten de kaarten nader gedetailleerd worden. Dit laatste is echter niet 
uitgewerkt. 

70 



12. Nabeschouwing en aanbevelingen 

Het doel van dit afstudeeronderzoek was: 

"De ontwikkeling van een softwareapplicatie die woordelijke omschrijvingen van 
groene ruimtes omzet naar beelden voor gebruik in onderzoek naar recreatieve 
voorkeuren en waarmee informatie kan worden aangeleverd ter verbetering van de 
communicatie in het ontwerpproces". 

Het bedoelde eindproduct is een omschrijving van de werking van de 
softwareapplicatie op basis waarvan een programmeur met zijn programmeerkennis 
de softwareapplicatie werkend kan krijgen. 

In deel 1 zijn functionele eisen opgesteld waaraan de applicatie moet voldoen. Deze 
eisen zijn: 

• De applicatie maakt beelden van woordelijke omschrijvingen. 
• De applicatie verwerkt omschrijvingen van buurt-, wijk- of stads(deel)parken. 
• Gebruikers van de applicatie bieden omschrijvingen aan als een reeks 

attribuutniveau's die samen het park omschrijven. 
• Attributen die geen onderdeel vormen van onderzoek mogen niet in beeld 

worden weergegeven of moeten over alle beelden constant van niveau zijn. 
• De applicatie maakt 3D-beelden van de woordelijke omschrijving omdat deze 

elke andere beeldvorm ook ondersteunen. 
• De applicatie kan gebruik maken van woordelijke omschrijvingen en geluiden 

waar die voor weergave van een attribuut duidelijker zijn. 

Vervolgens is in deel 2 een opzet van de softwareapplicatie gemaakt. In de opzet 
moet de applicatie als volgt worden opgebouwd: 

• Een gebruikersinterface (invoer). 
• Een component die een plattegrond maakt (indeling). 
• Een component die 3D objecten koppelt aan die plattegrond (beeld). 
• De plattegrond bestaat uit een vectorentekening voor punt en lijnobjecten. 
• Deze vectorentekening ligt op een rastertekening voor vlakken. 
• Vector en lijnentekening worden samengevoegd en omgezet naar een 3D ruimte. 

In hoofdstuk 9, 10 en 11 (deel 3) is een deel van die opzet uitgewerkt. Dit deel is de 
gebruikersinterface en de component die van de invoer een plattegrond maakt. Dit is 
gedaan voor een reeks attributen waarmee de afmeting en vorm van het park zijn te 
bepalen en de vormen en de verdeling van de in het park liggende paden en 
grondgebruiken. 

Dit hoofdstuk zal starten met een samenvatting van de drie delen (12.1 ). Het product 
van deel 3 zal worden geëvalueerd aan de hand van de functionele eisen uit deel1 
en de applicatieopzet uit deel 2 (12.2). Vervolgens komen aanbevelingen aan bod 
voor verbeteringen op het uitgewerkte deel (12.3) evenals uitbreidingen van het 
uitgewerkte deel (12.4). 
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12. 1 samenvatting van product 

Er moet een applicatie worden ontwikkeld die woordelijke omschrijvingen van groene 
ruimtes omzet naar beelden. Om aan dit doel te voldoen, is in hoofdstuk 2 gekeken 
naar wat de groene ruimte is en in hoofdstuk 3, hoe de applicatie in onderzoek moet 
worden ingepast. Hieruit zijn eisen gerold over de opbouw van een woordelijke 
omschrijving en de relatie tussen beeld en woord. In hoofdstuk 4 is gekeken naar de 
toepassingsvoordelen en aandachtspunten waar beeld aan moet voldoen. Dit alles 
tezamen levert een lijst van functionele eisen op. 

In deel 2 is gewerkt naar een globale opzet van de applicatie. Hiervoor is gekeken 
naar de functionele eisen en naar manieren waarop daaraan voldaan kan worden. 
Uit alle mogelijkheden is een reeks werkwijzen gekozen die tezamen de opzet 
vormden. Vervolgens is er van die opzet een deel geselecteerd dat voor uitwerking, 
in aanmerking komt. Die uitwerking heeft plaatsgevonden in deel 3. 

Product; de uitgewerkte applicatie 
De applicatie zal bestaan uit drie componenten; een component waar de gebruiker 
een of meerdere parkomschrijvingen invoert, een component die van die invoer een 
ruimtelijke indeling maakt en een component die van die indeling een beeld maakt. 
Het eindproduct is een uitwerking van de cernponenten invoer en indeling. 

Invoer zal geschieden middels een gebruikersinterface. In deze interface kiest de 
gebruiker van de applicatie voor enkele attributen en niveau's. Deze invoer 
aangevuld met enkele defaultwaarden voor niet door de gebruiker gedefinieerde 
attributen, levert een parkomschrijving op. Elk van die parkomschrijvingen wordt in 
XML aangeboden aan de tweede component; de indeling. 

Bij de indeling worden twee kaarten gemaakt. Een rasterkaart van de vlakken 
(grondgebruiken) en een vectorenkaart met lijnen (paden). De vlakkenkaart wordt 
gemaakt door clusters van cellen te laten groeien. De lijnenkaart ontstaat door 
knooppunten te plaatsen en onderling te verbinden. Beide kaarten samen worden tot 
een kaart samengevoegd. Dit geheel wordt aan de volgende component; beeld 
aangeboden. Deze component wordt binnen dit afstudeeronderzoek niet uitgewerkt. 

12.2 reflectie op product 

Op dit punt is het eindpunt van dit afstudeeronderzoek bereikt. Het eind van de 
ontwikkeling van de applicatie is echter nog niet in zicht. Voor de applicatie moet nog 
de component worden uitgewerkt die de indeling nader detailleert en uiteindelijk naar 
beeld omzet. Bij de beoordeling van het product kan worden gekeken in hoeverre dat 
product inspeelt op die functionele eisen en overeen komt met de beoogde opzet. 
Een tweede punt waarna gekeken kan worden is in hoeverre keuzes die voor de 
opzet en uitwerking zijn gemaakt het wel of niet mogelijk maken om na verdere 
uitwerking alsnog aan alle functionele eisen te voldoen. 

Reflectie op het product; invoer 
De applicatie vergt een invoer in woordelijke omschrijvingen van buurt-, wijk-, en 
stads(deel)parken. De invoer geschiedt aan de hand van attributen die de applicatie 
zelf hanteert. Werken met attributen die de gebruiker van de applicatie hanteert, blijkt 
gewoonweg niet mogelijk te zijn door interpretatieverschillen. 
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Voor de attribuutniveau's die de applicatie hanteert kan de gebruiker niveau's kiezen. 
Hij kan ook bij enkele van de attributen de keuze open laten. Bij de functionele eisen 
is gesteld dat attributen die geen onderdeel van onderzoek vormen, afwezig of 
constant moeten zijn. De gebruikersinterface lost dit op door bij geen gedefinieerd 
attribuut een defaultwaarde te hanteren. 

De mogelijkheid om een niveau te definieren of de defaulwaarde te hanteren, geldt 
echter alleen voor attributen in de gebruikersinterface. Overige attributen zijn 
constant of variabel, zonder dat de gebruiker van de applicatie hier invloed op heeft. 
Eventuele opname van deze attributen in de gebruikersinterface, kan hier uitkomst 
bieden. Of en voor welke attributen dit moet gelden, kan echter beter bij (test)gebruik 
worden bepaald. 

Reflectie op het product; indeling 
Na doorontwikkeling zal de applicatie aan de eis om van woorden een 3D beeld te 
maken, voldoen. Wat betreft de aanvulling met tekst en geluid, is er niks in de 
uitwerking opgenomen die dit mogelijk maakt, maar ook niks dat dit onmogelijk 
maakt. 

De kaarten zijn op de eerste plaats zoveel mogelijk conform de invoer gemaakt. De 
rek op de invoer is echter nog punt van discussie. De invoer kan ruimer 
geïnterpreteerd worden. Zo zouden bij de vormstijl recht misschien de vormen 
minder strak kunnen en zouden de paden meer knikken en bochten mogen hebben. 

12.3 verbeteringen op het uitgewerkte deel 

Bij de opzet en de uitwerking zijn diverse keuzes gemaakt. Deze keuzes hebben de 
functionele eisen zoveel mogelijk tot hun recht laten komen of wanneer dat niet 
mogelijk is, zo min mogelijk tegengewerkt. Een groot deel van de vereiste 
verbeteringen zal pas bij gebruik aan het licht komen. Een ander deel van mogelijke 
verbeteringen is al bij de testruns die in de bijlage zijn opgenomen, aan het licht 
gekomen. 

Verbeteringen op de invoer 
In eerste instantie zijn er attributen, niet in de applicatie opgenomen. Enkele van die 
attributen zouden aan de applicatie moeten worden toegevoegd. Bij de testruns blijkt 
verder dat er attributen nodig zijn die de loop van de paden nauwer kunnen sturen. 
Deze attributen kunnen aangeven door welke grondgebruiken paden wel of niet 
mogen lopen en als ze er door lopen, voor welk deel van hun lengte. De testruns 
tonen ook dat deze attributen waarschijnlijk nodig zijn voor de grondgebruiken om 
aan te geven welke grondgebruiken wel en welke niet langs elkaar mogen komen. 
Welke attributen er moeten worden toegevoegd, zal echter pas duidelijk worden 
tijdens het gebruik van de applicatie. 

De invoer van de attributen, is nu uitgewerkt in een gebruikersinterface. Als er meer 
attributen komen, moeten die dus in de gebruikersinterface worden opgenomen. Dit 
geldt ook voor meer niveau's per attribuut. De gebruikersinterface op zichzelf zou 
aangepast kunnen worden. Die aanpassingen kunnen slaan op de volgorde. De 
gebruiker zou eerst kunnen aangeven welke attributen hij wil definiëren en dan de 
parken omschrijven en misschien wil de gebruiker eerst paden definiëren en dan de 
grondgebruiken. 

Verbeteringen op de indeling 
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De indeling werkt op basis van vectoren en rasters. Die samenwerking lijkt weinig 
problemen te brengen. De manier waarop ze samenwerken kan echter verbeterd 
worden door bijvoorbeeld oppervlaktes van paden en vlakken aan elkaar te 
koppelen. 

Een andere aanpassing zou de werking van het rasterstelsel kunnen zijn. De 
celvormen en oppervlaktes zijn bijvoorbeeld voer voor discussie. Een andere 
benadering zou kunnen zijn om een ondergrens van de oppervlakte te stellen als een 
aantal cellen i.p.v de celmaat op die ondergrens aan te passen. Ook zouden de 
algoritmen kunnen worden verbeterd/ aangepast zodat bepaalde vormen worden 
uitgesloten of juist gecreëerd kunnen worden. Ook voor deze wens geldt dat die 
eigenlijk pas goed bij gebruik van de applicatie aan het licht komt. 

Voor het vectorenstelsel (paden) zijn ook aanpassingen mogelijk. Het vectorenstelsel 
is nog zo basaal uitgewerkt dat die aanpassingen vooral toevoegingen zullen zijn. 

12.4 Aanbevelingen voor het nog uit te werken deel 

Eerder is al vermeld dat het eindproduct een globale indeling is. Er moet er dus een 
component worden toegevoegd die in die globale indeling iedere individuele boom, 
bloem of struik plaatst. Een mogelijke werkwijze hiervoor is het maken van 
algoritmes die willekeurig punten plaatsen welke staan voor bomen en struiken. 

Als vervolgens de indeling uitgedetailleerd is, is het product een kaart die aangeeft 
waar bomen, overige beplanting, water, zand, etc komt en wat voor een beplanting, 
boom, etc. dit is. De applicatie hoeft op dat moment alleen nog vanuit een soort van 
bibliotheek de juiste objecten te selecteren en te plaatsen. Voor verdere uitwerking 
van de applicatie moet er dus nog een bibliotheek met objecten komen. 

Het eindproduct na die component is een 30 ruimte. Eigenlijk zou er dan nog een 
vierde component moeten worden toegevoegd die van die 30 ruimte de gewenste 
beeldvorm maakt welke een enkele afbeelding, film of virtual reality beleving kan zijn. 

Hoe dit allemaal moet geschieden staat open voor hij/zij die de applicatie uitwerkt, 
zolang het eindresultaat maar strookt met de functionele eisen en de systeemopzet. 
Maar zelfs deze zijn punt voor nader onderzoek dat kan leiden tot aanpassingen van 
die functionele eisen en de daaruit volgende systeemopzet. 
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Bijlage A: Begrippenlijst 

Deze bijlage bevat een definitie van de begrippen. De definities zijn niet per definitie 
algemeen geldend en moeten dus vooral beschouwd worden als de manier waarop 
de begrippen in dit afstudeeronderzoek bedoeld zijn. Deze begrippen zijn: 

1. 2. 3 ... ... N 
Verzameling objecten, niveau's, etc welke bestaat uit N objecten, niveau's, etc. Een 
willekeurig object uit deze verzameling wordt vervolgens met (n) aangeduid . 

3D 
Een afbeelding waarin objecten van alle kanten zijn te bekijken door in die afbeelding 
het standpunt te veranderen (3D is een nodige voorwaarde voor VR) . 

Algoritme 
Een set regels in een bepaalde volgorde om een probleem op te lossen. 

Attributen 
Onderscheidend kenmerk dat verantwoordelijk is voor waarneembare verschillen 
tussen twee objecten. 

Beeld 
Het eindproduct van de softwareapplicatie; een visuele weergave van de 
parkomschrijving in 3D met een redelijke mate van realisme. 

Cluster 
Een aaneengesloten verzameling van iets; hier een verzameling aan elkaar 
grenzende cellen met allen eenzelfde eigenschap die samen één vlak vormen. 

Component 
Onderdeel van iets, hier onderdeel van het systeem dat een deeltaak uitvoert. 

Default 
Het attribuutniveau dat de softwareapplicatie hanteert als er geen attribuutniveau 
wordt gekozen. 

Demonstratie 
Het tonen van de werking van iets; hier de werking van de softwareapplicatie. 

Gebruiker (van de applicatie) 
Hij/zij die de softwareapplicatie in zijn onderzoek, ontwerp of voor welke doeleinden 
dan ook gaat gebruiken. 

Gebruiker (van de groene ruimte) 
Hij/zij die met recreatieve doelen een groene ruimte bezoekt. 

Genereren 
Het maken van iets. 

Grondgebruik 
Een invulling voor een stuk grondgebied dat bos, water, gras, etc kan zijn. 
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Indelen/indeling 
Het plaatsen van objecten in de parkruimte op door de parkomschrijving toegestane 
plaatsen in toegestane hoeveelheden. De indeling is het eindproduct hiervan, indelen 
is het proces dat een component vormt van de softwareapplicatie. 

Invoer 
Datgene waar de softwareapplicatie zijn taak mee moet uitvoeren, hier een 
parkomschrijving. 

Niveau's 
De staat van het onderscheidende attribuut. 

Objectieve benaming 
Omschrijving van bijvoorbeeld een attribuutniveau, waarvan iedere term uitgedrukt 
kan worden in cijfers of discrete variabelen als ja/nee, beuk of eik, etc. 

Omzetten 
Van een vorm een andere vorm maken. De eerste vorm kan zijn een woordelijke 
omschrijving, de tweede vorm een ruimtelijke indeling of een beeld. 

Onderzoek 
Een proces voor kennisvergaring over een onderwerp, in dit geval voorkeuren voor 
groene ruimtes. 

Onderzoeker 
De persoon die in zijn of haar onderzoek het systeem kan toepassen. 

Random 
Een willekeurige keuze, waarbij geen van de keuzes een verhoogde kans heeft om 
gekozen te worden. 

Respondent 
Hij/ zij aan wie de onderzoeker de beelden voorlegt om zodoende de mening, de 
wens of het gedrag van die persoon te peilen, zodoende een uitspraak te kunnen 
doen over de algemene mening, wens of het gedrag. 

Screenshot 
Fragmentopname vanaf een (bewegend) beeld vanaf een beeldscherm. 

Sessie 
Het gebruik van de softwareapplicatie voor één parkomschrijving door van deze een 
beeld te laten genereren. 

Softwareapplicatie 
Een programma voor de computer, in staat om specifieke handelingen uit te voeren. 
In dit geval is de softwareapplicatie een programma dat beelden maakt van 
woordelijke omschrijvingen. 

Softwareontwikkeling 
Het proces waarin de softwareapplicatie wordt gemaakt. 

Subjectieve benaming 
Een omschrijving waarvoor de regels van de objectieve benaming in het geheel of 
voor een deel niet gelden; veel, weinig, etc. 
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Startcel 
De eerste te plaatsen cel voor een cluster dat tot de gewenste grootte moet 
uitgroeien. 

Variatie 
Afwijking tussen twee beelden van eenzelfde omschrijving, als toegestaan binnen de 
marges van die omschrijving. 

Virtual reality (VR) 
Een methode voor het tonen van beelden waarbij een persoon zich het idee waant 
midden in het beeld te zijn, dit zodoende van alle kanten kan bekijken en zelf in dat 
beeld kan bepalen waar hij is en wanneer. 

Vlak 
Hier een gebied op een kaart met een specifieke invulling, dat wordt opgebouwd uit 
een cluster van cellen. 
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Bijlage B: Verslag van testruns 

Deze bijlage zal een verslag van de demonstratie van de applicatie tonen. Die 
demonstratie bestaat uit drie sessies, twee voor een park met exact dezelfde 
omschrijving en een voor één andere parkomschrijving. Deze sessies zullen daarbij 
tonen dat: 

• De applicatie van een woordelijke omschrijving een park kan genereren. 
• De applicatie van een woordelijke omschrijving verschillende correcte parken kan 

genereren. 

De volgende parkomschrijving zal als eerste gevisualiseerd worden: 

<Park> 
<Ruimte>A<Ruimte/> 
<Vormstij I >golvend <Vormstij 1/> 
<Grondgebruik> 

<Achtergrond 
Soort= "Gras" 
SoortGras= "gazon"/> 

<Grondgebruik 
Name= "grondgebruik2" 
Soort=" bomen" 
Oppervlakte= "40%" 
Deelgebieden= "2" 
SoortBomen= "loofboom" 
LeeftijdBomen= "oud" 
DichtheidBomen= "hoog" 
Bodem= "gras" 
SoortBodemGras= "wildgras"/> 

<Grondgebruik 
Name= "grondgebruik3" 
Soort= "water" 
Oppervlakte= "17" 
Deelgebieden= "2"/> 

<Paden 
Structuur= "radialen" 
Hoeveelheid= "gemiddeld" 
Materiaal= "klinkers"/> 

<Park/> 

Voor de demonstratie is nog geen software beschikbaar, zodoende zal deze 
handmatig geschieden. Bij een keuze uit mogelijke cellen wordt er een willekeurig 
getal getrokken dat staat voor het cel nummer. Dit celnummer wordt bepaald door: 

• de middens van elke cel te nemen (centrum). 
• Alle cellen met het centrum op gelijke hoogte als een rij te beschouwen. 
• Alle kiesbare cellen te nummeren, over een rij en op de volgende rij te 

vervolgen, etc. 

Voor coördinaten geldt vervolgens dat de eerste waarde de mogelijke X bepaalt. De 
tweede waarde bepaalt de Y. Bij afstanden bepaalt het getal uit alle mogelijke 
afstanden, de te hanteren afstand. Het kiezen van de willekeurige getallen zal m.b.v. 
Microsoft Excel geschieden (rand). 

78 



B. 1, Sessie 1 
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Stap 79 en verder 

• Ken breedte aan paden toe 
• Vervang paden over water door vlonders en bruggen 
• Bedek de gebieden gazon met gemaaid gras 
• Bedek in de gebieden bomen, de bodem met wild gras en verdeel hierover oude 

bomen in een hoge dichtheid over die delen van het vlak bomen die niet binnen 
de halve breedte van het pad liggen. 

• Geef uiteindelijk de hierdoor ontstane 30 afbeelding visueel weer. 
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8.2, Sessie 2 
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Stap 73-76 
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Stap 79 en verder 

• Ken breedte aan paden toe. 
• Vervang paden over water door vlonders en bruggen. 
• Bedek de gebieden gazon met gemaaid gras. 
• Bedek in de gebieden bomen, de bodem met wild gras en verdeel hierover oude 

bomen in een hoge dichtheid over die delen van het vlak bomen die niet binnen 
de halve breedte van het pad liggen. 

• Geef uiteindelijk de hierdoor ontstane 30 afbeelding visueel weer. 
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8.3; sessie 3 
De volgende parkomschrijving zal gevisualiseerd worden: 

<Park> 
<Ruimte>A<Ruimte/> 
<Vormstijl>recht<Vormstijl/> 
<Grondgebruik> 

<Achtergrond 
Soort=" bomen" 
SoortBomen= "loofboom" 
LeeftijdBomen= "oud" 
DichtheidBomen= "hoog" 
Bodem= "gras" 
SoortBodemGras= "wildgras"/> 

<Grondgebruik 
Name= "grondgebruik2" 
Soort="water'' 
Oppervlakte= "30%" 
Deelgebieden= "2"/> 

<Grondgebruik 
Name= "grondgebruik3" 
Soort= "gras" 
SoortGras= "gazon" 
Oppervlakte= "18" 
Deelgebieden= "2"/> 

<Grondgebruik 
Name= "grondgebruik4" 
Soort= "zand" 
Soortzand= "grind" 
Oppervlakte= "1 0" 
Deelgebieden= "1"/> 

<Paden 
Structuur= "willekeurig" 
Hoeveelheid= "gemiddeld" 
Materiaal= "grind"/> 

<Park/> 

Voor deze demonstratie is eveneens geen software beschikbaar en zal dus 
handmatig geschieden. De volgende random waarden worden getrokken. 

• Voor rijen wordt bepaald welke rij te kiezen. 
• Of die rij volledig of onvolledig wordt gebruikt. 
• Als die rij onvolledig wordt gebruikt; hoe. 
• Coördinaten. 
• Keuze uit te verbinden coördinaten voor de willekeurige structuur. 
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Stap 47; eindresultaat 

Stap 48 en verder 

• Ken breedte aan paden toe. 
• Vervang paden over water door vlonders en bruggen. 
• Bedek de gebieden gazon met gemaaid gras. 
• Bedek in de gebieden bomen, de bodem met wild gras en verdeel hierover oude 

bomen in een hoge dichtheid over die delen van het vlak bomen die niet binnen 
de halve breedte van het pad liggen. 

• Geef uiteindelijk de hierdoor ontstane 30 afbeelding visueel weer. 
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