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BIJLAGE 6 

Concept opdrachtomschrijving afstuderen 
  
             

Toon van Os   2001076  Architectuur 

Nina van Geffen  2032496  Architectuur 

Afdeling    AB&I Avans Hogschool ’s-Hertogenbosch 

VBA begeleider  Ton van de Veerdonk 

Contactpersoon bedrijf Anne Ubbels – Mijn Mooi Brabant – Provincie Noord Brabant 

Datum    14 januari 2014 

             

1. De aanleiding 

Waarom dit onderwerp (bijvoorbeeld: is het een vraag van het bedrijf, of een voorkeur van de student en hoe is die voorkeur ontstaan?) 

Tijdens de “Meet en Greet” bijeenkomst in het Atrium aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch, 21 november 17:00u – 19:00u, was Mevr. Ubbels aanwezig om uitleg te 

geven over de initiatieven binnen het project ‘Mijn Mooi Brabant’ van de Provincie Noord-Brabant. Naar aanleiding van haar verhaal hebben wij haar benaderd bij de ‘meet 

en greet’ en gevraagd naar de mogelijkheden voor een afstudeeropdracht bij de Provincie Noord Brabant. Het project wat het meest aansluit op onze interesses is; 

‘Dynamische en bruisende Spoorzone’.  

Na deze kennismaking hebben wij herhaaldelijk contact gehad met diverse betrokken partijen binnen dit project, waarna wij de conclusie hebben getrokken om op dit project 

af te studeren. 

Aanleiding voor dit project vanuit de provincie Noord-Brabant is te vinden bij punt 2, onder het kopje ‘Aanleiding’. 

Onze voorkeur voor dit project hebben we in ons eerste formele contact als volgt omschreven: 

Toon van Os: 
"De omgeving van het plangebied is bekend terrein voor mij aangezien ik mijn hele leven in 's-Hertogenbosch woon en studeer. Momenteel volg ik de minor 'Internationale 
Stedenbouw' als onderdeel van mijn opleiding Bouwkunde aan de Avans Hogeschool. Door mijn betrokkenheid met het plangebied en interesse in stedenbouwkunde denk ik 
dat mijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Spoorzone een geschikt afstudeeronderwerp is."  
 
Nina van Geffen: 
"Sinds enkele jaren ben ik geïnteresseerd in het fenomeen broedplaatsen, o.a. door "The Rise of The Creative Class" van Richard Florida. Tijdens mijn minor Architectuur ben 
ik hierover een thesis aan het schrijven, met als onderzoeksvraag: "Heeft de architect een rol bij het creëren van een succesvolle creatieve broedplaats?". Een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van de Spoorzone zou dus het perfecte vervolg zijn. Graag wil ik de theorie in praktijk brengen."  
 
De eerste opzet van een afstudeeromschrijving is als volgt: 
"Een strategisch en stedenbouwkundig plan realiseren voor de Spoorzone. Wij willen ons richten op het verbeteren en herstructureren van het plangebied." 
 
 



 
2. De concrete vraag 

Wat wil de student/het bedrijf weten, of gerealiseerd hebben? 

Het project ‘Dynamische en bruisende Spoorzone’ wordt als volgt omschreven:  

(in het rood staat gemarkeerd waar wij ons voornamelijk mee bezig willen houden, bij de overige benoemde onderdelen sluiten we ons uiteraard aan) 

Ambitie en Aanleiding          

 Ambitie 

Spoorzone met Allure  

- Kwaliteitsverbetering met Spoorzone als bruisend stadsdeel 

- Verkeersdominante omgeving 

 

Innovatief en eigentijds  

- Verbinden van gebouwen en activiteiten 

- Uitvoering door betrokken partijen (overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en overige burgers) 

 Aanleiding  

- Allure en dynamiek ontbreekt 

- Gebouwen en activiteiten hebben nauwelijks samenhang of verbinding 

- Verkeersveiligheid laat nog veel te wensen over 

- Unieke potenties worden niet benut 

- Aandacht voor een duurzame en toekomstbestendige omgeving is nog ver te zoeken 

  



Activiteiten            

 Metamorfose Onderwijsboulevard 

Concreet voor maart 2015  

- 1. Fysieke ingrepen in (straat-)elementen als groenbeleving, verbeteringen verkeersveiligheid, verblijfsplekken 

- 2. Verbeelding toekomst door studenten in gezamenlijkheid 

- 3. Broedplaats inrichten voor innovatieve oplossingen van geconstateerde barrières en relevante vraagstukken 

- 4. Proeftuin voor leren en realiseren 

- 5. Conferentie over Ruimtelijke Ontwikkeling (onderwijsregio’s) in stedelijke context 

 

 Metamorfose Onderwijsboulevard 

Opschaling na maart 2015  

- Integraal gebiedsplan met agenda 

- LivingLab functioneert 

- Een hecht fijnmazig netwerk van de Onderwijsboulevard dat samenwerkt met andere netwerken 

Te realiseren waarden          

 Belevingswaarde  

- Centrale rol voor de gebouwde en groene leefomgeving, alsook de maatschappelijke vraagstukken 

- Tijdige samenwerking biedt een wenkend perspectief voor boeiende en uitdagende oplossingen 

- Leren en werken is leuk, aantrekkelijk en uitdagend 

 

 Gebruikerswaarde  

- Anders kijken, denken en werken 

- Bevorderen samenwerking overheid, ondernemers en overheid 

- Ontdekken en inzetten jonge talenten  

- Goede duurzame praktijkvoorbeelden 

 

 Toekomstwaarde 

- Gebouwde (leef)omgeving in breed & duurzame ontwikkelingsperspectief 

- Innovatieve toekomstbestendige bedrijfsstrategie en onderwijsvormen 

- Dynamische en bruisende Spoorzone 

  



Onze werkwijze           

 Inspirerende opgaven  

- Slechten van barrières  

- Verbinden van activiteiten 

- Koppelen van professionals aan betrokken partners (i.h.b. jongeren) 

- Platform bieden als broedplaats voor oplossingen vraagstukken 

- Innovatieve concepten bedenken voor synergie gebouwen en activiteiten 

 

 Partners (*initiatiefnemers) 

Ondernemers   Heijmans* 

   Bossche Energie Convenant 

   Timmers 

   Jeroen Bosch Ziekenhuis 

   De Twee Snoeken 

   Arcadis 

   Willemspoort 

Overheid   Provincie Noord-Brabant* 

   Vijf sterren regio NO-Brabant 

   Gemeente Den Bosch* 

Onderwijs en Onderzoek KW1C* 

   TechXperience   

(St. Lucas)     St. Joost  voorbeelden om te implementeren 

(Design Academy)  Avans*  

(TUe)     Helicon* 

(KUB)     Fontys  Psycho-/sociologie via Theater v/d Techniek 

(LUW)     HAS 

 

Overig     VIBA-Expo* 

   ZLTO 

   Deuteren  

   Bosschveld 

   Paleiskwartier 

Initiatieven   Ontmoetingsplek & servicebureau 

    Meervoudige kwaliteit wonen en werken 

    Broedplaats 

    Duurzaam renoveren 

    Proeftuin 

    Slimme mobiliteit 

    Stadslandbouw 

    Het slimme wonen  

 



3. Het beoogde eindproduct 

Wat zal aan het einde van het afstudeertraject op afel liggen en hoe kan dit individueel beoordeeld worden? 

We gaan de diversiteit van het gebied gebruiken als motor of drijvende kracht voor vernieuwing en we zetten in op het nieuwe samenspel van onderwijs, onderzoek, 
ondernemers, overheid en omgeving. Door middel van ons onderzoek en de uitkomsten hiervan willen we een impuls geven aan de Spoorzone. Dit in samenwerking met 
onder andere professionals van de provincie, gemeente, onderwijsinstanties en ondernemers, door middel van het organiseren van een masterclass en daarop voortbouwens 
verassende ontmoetingen en werkateliers organiseren.   
 

Door het gebied te analyseren willen we een meerwaarde van het gebied creëren en het optimaal laten functioneren, door middel van samenwerken en onderlinge verbindingen leggen. 

Samen sta je immers sterker! 

 

Het beoogde eindproduct: 

- Analyseren van de vele initiatieven en betrokken partijen en de chaos daarin 

- Onderzoek doen naar de eventuele bruggen en allianties van de betrokken partijen en hun aandeel in de Spoorzone 

- Krachtenveldanalyse 

- Martin Bakker: “Brabantse manier van onderzoeken, gemoedelijkheid kan een manier van denken zijn om mensen en onderdelen te omarmen.” 

- Martin Bakker: “Op een Brabantse manier bij de betrokkenen draagvlak creëren voor een ruimtelijke opgave.” 

- Bij elkaar brengen van betrokken partijen, interactie creëren, in combinatie met studenten door bijvoorbeeld een “Living Lab te organiseren”, Adriaan van Mierlo. 

Het eindproduct is dat wij bovenstaande op verschillende manieren willen visualiseren en inzichtelijk maken wat de conclusies zijn die uit ons vooronderzoek komen.  Deze conclusies zijn 
echter niet bindend, deze moeten namelijk rekening houden met de flexibiliteit van de ontwikkeling van een gebied zoals de Spoorzone, het is een dynamisch groeiproces.  
 
Wat naar voren moet komen in het uiteindelijke resultaat is de kracht van een HBO student, namelijk het vermogen om van grof naar fijn te denken, macro  micro. Kennis over de bouw en 
architectuur moeten blijken in het eindresultaat.  
 
Stedenbouwkundig onderzoek en analyse naar het gebied de Spoorzone te ’s-Hertogenbosch, met een architectonische uitwerking van een stedenbouwkundige ruimte, het vormgeven 
van de openbare ruimte. Het gaat om de kwaliteit van de gebouwde omgeving.  
 
Producten die sowieso aangeleverd zullen worden zijn: 
 

 Afstudeerrapport met samenvatting (nederlands), in 3-voud 
Het afstudeerrapport bestaat uit een geordend, overdraagbaar en goed leesbaar rapport. Er wordt gerapporteerd over verschillende fases die binnen het project doorlopen worden, zoals 
vooronderzoek en hoofdonderzoek. Ook moet duidelijk worden aangegeven hoe het resultaat tot stand is gekomen en welke afwegingen in dit proces gemaakt zijn. 
 
Het rapport bevat onder andere: 

- Inhoudsopgave van kern en bijlagen; 
- Resultaten van het vooronderzoek; 
- Resultaten van evt. waarnemingen, gesprekken, metingen, berekeningen, tekeningen, denken etc., welke overzichtelijk worden samengevat in bijv. tekst, schetsen, schema’s, 

tabellen, grafieken, tekeningen, etc.; 
- De opdracht, projectsituatie, toegepaste methoden van onderzoek en de planning daarvan; 
- De ontwikkelde oplossingen, beoordelingen en keuzes; 
- Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van het afstudeerwerk; 
- Conclusies en aanbevelingen; 
- Overzicht geraadpleegde literatuur incl. verwijzingen. 

 

 Samenvatting afstudeerrapport (nederlands en engels), in 4-voud 
De samenvatting dient een volledige beschrijving te geven van het probleem, de oplossing(en) en de conclusies van het afstudeerwerk. 



De volgende basisvragen dienen in ieder geval in de samenvatting behandeld te worden: 
- Wat is het onderwerp dat behandeld wordt?; 
- Wat is de (onderzoeks-)vraag die gesteld is?; 
- Antwoord op de onderzoeksvraag; 
- Voornaamste conclusies. 

 

 Collage voor jaarboek (A3 formaat) 
In het jaarboek staan collages van alle afstudeerprojecten van dit jaar. Het bestaat uit collages in kleur. Het boekformaat is A4 waarvan elk project de ruimte heeft om 2 bladzijden in te vullen 
met inzichtelijke (korte) teksten, relevante afbeeldingen, foto’s en/of tekeningen. 
 

 Posterpresentatie (A3 of A1 formaat) 
De poster dient de hoofdlijnen van het afstudeerwerk duidelijk weer te geven. Er kunnen figuren, tabellen, foto’s, e.d. in verwerkt worden. De datum en tijd van de presentatie en 
verdediging van het werk worden op de poster vermeld maar de poster dient meer te zijn dan enkel een uitnodiging van onze presentatie, namelijk: 

- Opgave, opdracht en probleem van het afstudeerwerk dient duidelijk te zijn; 
- Oplossingen voor het probleem; 
- Uitstroomprofiel; 
- Begeleiders en betrokken partijen. 

 

 Reflectieverslag (A1 formaat) 
Het reflectieverslag wordt individueel geschreven hierin wordt teruggeblikt op ambitieformulering en beoordeelt op eigen ontwikkeling op de volgende onderdelen: 

- Persoonlijke leerdoelen; 
- Persoonlijke ontwikkeling in relatie tot competenties van de opleidingen; 
- De wijze waarop de afstudeeropdracht tot stand is gekomen; 
- De wijze waarop  met alle partijen is gecommuniceerd en samengewerkt. 

 
 

 powerpoint van de presentatie 

 Samenvatting powerpoint (1 dia met een totaalbeeld van het afstudeerproject) 
 
 

4. De relatie met het werkveld 

Voor wie is dit onderwerp interessant (is er een bedrijf of organisatie die een concrete vraag gesteld heeft of is er een vraag uit de bedrijfstak/het werkveld die beantwoord 

wordt en aan welk bedrijf/organisatie wordt dit dat getoetst)> 

 Schematische weergave van de initiatieven: 

 

Provincie Noord Brabant 

 ↓ 

(Programma) Mijn Mooi Brabant    Projecten & Initiatieven (Partner)  

       VIBA-Expo 

 ↓ 

(Programma) Erfgoed & Erfgenamen 

Bovengenoemde zijn in ieder geval gebaat bij de conclusies die uit het onderzoek gaan komen, zij hebben de ‘Dynamische en bruisende Spoorzone’ immers geïnitieerd. 

Daarnaast alle betrokken partijen, waar wij in de loop van ons onderzoek achter gaan komen.  

Wij streven ernaar, tijdens ons onderzoek en analyse, de hoeveelheid belanghebbenden en belangstellenden te vergroten in het gebied van de Spoorzone ten opzichte van 

wat het aantal nu is. 



5. Maatschappelijke relevantie 

 

De maatschappelijke relevantie wordt aantoonbaar gemaakt door middel van de volgende Matrix die wij tijdens ons vooronderzoek gaan hanteren, en haakt in op de 

visie vanuit de provincie Noord-Brabant, namelijk ruimtelijke kwaliteit: 

 Belevingswaarde Gebruikerswaarde Toekomstwaarde 

People    

Planet    

Profit    

 

6. Globale planning 

Voor de globale planning verwijzen wij terug naar de lijst ‘Partners’ in ‘2. De concrete vraag’. 
Deze lijst met partners is onder te verdelen in twee groepen, namelijk: 
der andere:  

 De initiatiefnemers 

 De betrokkenen 

Met behulp van onder andere Hans Meulenbeld gaan wij de lijst van partijen voor eind week 2 omzetten in een lijst van sleutelfiguren/ aanspreekpunten en binnen deze twee groepen een 

classificatie aanbrengen op basis van onder andere:  

 Betrokkenheid 

 Energie 

 Tijd 

 Geld 

Op basis van deze uitkomst gaan wij verder in contact met uit iedere groep ongeveer 5 partijen, door middel van het stellen van open vragen, en eventueel later gesloten vragen.  

In onderstaand overzicht is globaal weergegeven hoe wij de onderdelen van ons afstuderen gaan verdelen over de beschikbare tijd.  

 

  



BIJLAGE 7 

Analyse  ‘The Human Scale’         

“The Human Scale” – a film by Andreas M. Dalsgaard – Jan Gehl 

             

50% van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden en tegen 2050 zal dit zelfs stijgen tot 80%. Leven in een megastad is zowel betoverend als problematisch. Vandaag de dag 

worden we geconfronteerd met een enorm olieverbruik, klimaatverandering, eenzaamheid en ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van onze manier van leven. Maar waarom? 

De Deense Architect en professor Jan Gehl heeft gedurende 40 jaar het menselijke gedrag bestudeerd in steden. Hij heeft gedocumenteerd hoe moderne steden menselijke 

interactie afstoten en stelt dat we moderne steden kunnen bouwen op een manier die rekening houdt inzake menselijke behoeften over opname en intimiteit. 

‘The Human Scale’ bezoekt over de hele wereld de grootsteden van vandaag en die van de toekomst en ging ten raden bij de grote denkers, architecten en stedenbouwkundige van 

onze tijd om te horen welke oplossingen zij voor deze fundamentele ontwikkelingen in petto hebben.  

Persoonlijke samenvatting         

 

Mensen zijn persoonlijk, warm, intiem. Maar bevordert de manier waarop we steden bouwen menselijke interactie, inclusie en intimiteit?  

 

H1 ‘Eerst vormen we onze steden, dan vormen de steden ons’  

De oude stad in China is verloren gegaan. Veel eigenschappen zijn verloren gegaan; kleine wijkjes, het hechte buitenleven, de Hutong is verdwenen.  

Welke invloed hebben de fysieke veranderingen van het landschap op de mens? Wat gebeurt er wanneer een sociale doorgang, een straathoek of een toevallige 

ontmoetingsplaats verdwijnt? 

 

H2 ‘Je meet waar je om geeft’ 

Menselijke gedragspatronen in openbare ruimtes werden duidelijk toen autos geweerd werden uit de hoofdstraten van Kopenhagen. Hoe beïnvloeden veranderingen menselijk 

gedrag. De hoeveelheid aan mensen in de openbare ruimte verdubbelde zodra de openbare ruimte groter werd. Hoe meer ruimte mensen hebben, hoe meer openbaar leven je 

krijgt.  

“Als je ruimtes maakt waar de meesten van ons zich welkom voelen, kom jij niet op hun terrein, en zij niet op het jouwe, maar ben je in “onze” ruimte, dan kunnen we elkaar 

ontmoeten, verschillende lagen van de maatschappij, verschillende groepen, verschillende levenswijzen.” Ontmoetingen tussen vreemden creëren. In steden waar geen openbare 

ruimte meer is komen mensen hun huizen niet meer uit, geprivatiseerde steden. Als je alles wilt plannen en onder controle wilt houden, laat je niet toe dat het leven zelf spontaan 

doorbreekt, alles wordt gestroomlijnd, en functies worden gescheiden, je scheidt werk van vrije tijd, daar maak je ruimtes niet fantastisch mee, dan werkt een stad niet.  

“You care about what you measure.” 

 

Om de focus van al die planners te verleggen had je een nieuwe meettechniek nodig. Ze hadden nieuwe criteria nodig, nieuwe parameters. Haal de basisgegevens binnen, stel 

doelen en plan de straat om die doelen te halen.  

 

Gebruikerspatronen vastleggen.  

 

Een straat kan meer potentieel hebben. Ontmoetingen kunnen pas gebeuren als voldoende mensen in de openbare ruimte leven. Als iedereen zich opsluit is er geen vitaliteit of 

spontanieteit.  

 



Het (Kopenhagen) organische menselijke dat alle goede steden hebben.  

 

H3 ‘Hoe doe je meer met minder?’  

Een klein deel wordt geïmplementeerd om te laten zien hoe deze aanpak werkt. Een aanbeveling wordt gedaan. "We nemen bestaande ruimtes en gebruiken ze beter". Aangenaam 

wandelen, interactie bevorderen. Belangrijke route voor de lokale community.  

 

De kleinschaligheid van een straat is belangrijk. Waarom is Italië bijvoorbeeld zo aantrekkelijk?  

 

We hebben alle oude steden gemeten op een schaal van 5km per uur, dat betekent dat wanneer je wandelt met 5km per uur je mensen kunt zien, je wordt een beetje op elkaar 

geduwd. Sensuele en interessante wereld. Interessante akoestiek. De schaal die een auto nodig heeft om te kunnen bewegen is heel anders dan die van een persoon.  

Sociale isolatie is een probleem. 

 

Kun je een stad gericht op autos veranderen?  

Waarom zou je wandelen als je de auto kunt nemen? Is het leven niet iets organisch dat bloeit waar we het net niet verwachten? Kun je een levendige stad ontwerpen en plannen? 

Waarom een klein appartement kiezen als je een huis met een tuin kunt hebben?  

 

Straten werden plaatsen waar mensen wilden zijn! De straten zijn de woonkamers van de inwoners van de stad geworden.   

 

H4 ‘Naar een chaos die je zelf creëerde’ 

Als je leven ziet, en hoe het groeit, zal je als volwassene ook meer zorg dragen voor het leven van anderen. Kennis over de waarde van het leven en dat van anderen groeit met de 

jaren en begint zodra een kind zijn ogen opent. Wanneer je van een stad een plek maakt waar niemand wandelt, en je kinderen wandelen niet, dan krijg je een generatie die als 

volwassenen niet menselijk zal zijn.  

 

 

H5 ‘Het is erg goedkoop om aardig tegen mensen te zijn’  

Men probeert steden na een ramp beter op te bouwen dan dat het daarvoor was! Een masterplan ontwikkelen voor een stad is vrijwel onmogelijk, want een stad is te complex. 

Het enige wat we kunnen doen is een kader maken, een robuust kader, waarin het leven zich kan afspelen.  

 

Je kunt mensen niet dwingen om iets te doen, je kunt ze wel uitnodigen om te wandelen, te zitten of te blijven. Een uitnodiging op een betere manier van leven.  

 

De mens is een snugger dier dat weet wat hij wilt en wanneer hij niet tevreden is of zich ongemakkelijk voelt.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

Resultaat van de filmavond 
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