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Voorwoord
Het einde van onze studie Bouwkunde aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch is in zicht. Het laatste onderdeel van de opleiding hebben wij met dit verslag afgerond, namelijk een
twintig weken durende afstudeeropdracht. Deze afstudeeropdracht is gebaseerd op een visie van een stedelijk niveau, een stedenbouwkundige opdracht.
De stedenbouwkunde is een onderdeel van de bouwkunde die ons beiden interesseert, om verschillende redenen. De omgeving van het plangebied – Spoorzone ’s-Hertogenbosch - was voor
van ons bekend terrein, aangezien onze opleiding zich in dit gebied bevindt. Wij hebben beiden voorafgaand aan het afstuderen een Minor aan de Avans Hogeschool gevolgd, deze skills
tezamen volgden een perfecte basis voor de afstudeeropdracht. Toon heeft de Minor ‘International Urban Planning’ gevolgd en tijdens de Minor ‘Architectuur’ heeft Nina zich verdiept in de
rol van een architect bij het creëren van succesvolle creatieve broedplaatsen.
Gedurende onze afstudeeropdracht zijn wij begeleid door een tweetal docenten van de Avans Hogeschool, Ton van de Veerdonk en Ivo Bastiaansen. Wij bedanken hen voor het
enthousiasme en de kritische vragen en opmerkingen, deze hebben de kwaliteit van onze afstudeeropdracht verbeterd. Vanuit onze opdrachtgever, de Provincie Noord-Brabant, zijn wij
begeleid door Anne Ubbels en Hans Meulenbeld. Zonder hen als initiatiefnemers en drijvende kracht achter de opdracht was dit alles niet mogelijk geweest, onze dank hiervoor. De VIBAExpo bedanken wij voor het beschikbaar stellen van de ruimte om te werken, creëren en te ontmoeten.
Het proces van afstuderen was enigszins autodidactisch, omdat het onderdeel stedenbouwkunde nauwelijks aan bod is gekomen tijdens onze opleiding. Het huidige resultaat van ons
onderzoek is een basis voor de toekomst, voor zowel onze individuele vooruitgang als voor de ontwikkelingen binnen de stedenbouwkunde op zich.

Wellicht zien wij naar aanleiding van ons afstudeeronderzoek een toekomst in de stedenbouwkunde.
Nina van Geffen
Toon van Os
’s-Hertogenbosch, 12 juni 2014
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Samenvatting
Onderwerp
Wij zijn op zoek gegaan naar een methode om een willekeurig gebied een dynamische, stedelijke allure te kunnen geven met betrekking tot de gebouwde omgeving. De variabele ontwerpset
is een universele tool die helpt bij het objectief ontwerpen van de openbare ruimte en straatgevels. Voor iedere ontwerper is het een uitdaging om tijdens het ontwerpen objectief te blijven
en een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren, hiervoor is de variabele ontwerpset een hulpmiddel.
Het doel van het creëren van routes met een binnenstedelijke allure is het aangenaam maken van een gebied voor de daarvoor bestemde bezoeker, in ons geval de voetganger. Hiervoor
dient rekening gehouden te worden met de menselijke maat.

Onderzoeksvraag
Hoe ontwikkel je een variabele ontwerpset voor het ontwerpen van de gebouwde omgeving?
Hoe creër je routes met een binnenstedelijke allure?

Is deze vraag beantwoord?
Onze onderzoeksvragen zijn deels beantwoord. We hebben een variabele ontwerpset kunnen maken voor het ontwerpen van de gebouwde omgeving, echter is deze verre van compleet.
De ontwerpset is een samenvatting van de factoren die van invloed zijn op het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Het is een handleiding waarmee de ontwerper aan de slag kan gaan.
Onderdelen komen aan bod waar in ieder geval rekening mee gehouden dient te worden.
Ook de vraag hoe je routes maakt met een binnenstedelijke alure is zeker aan bod gekomen, maar hier kan nog veel dieper op in worden gegaan.

Wat zijn de voornaamste conclusies
We kunnen concluderen dat deze variabele ontwerpset een samenvatting is van factoren die van invloed zijn op het ontwerpen van de gebouwde omgeving. De onderdelen die erin zijn
vernoemd vormen een basis voor de ontwerper die ermee aan de slag gaat. De variabele ontwerpset biedt niet één uitkomst voor een gebied, maar er zijn meerdere ontwerpen mogelijk,
het blijft namelijk het gevolg van keuzes van de ontwerper.
We hebben kunnen constateren dat de onderdelen die aan bod komen in de variabele ontwerpset onderling met elkaar verbonden zijn en of van invloed zijn op de uitkomst van de ander.
De zoektocht naar een methode om een willekeurig gebied een dynamische, stedelijke allure te kunnen geven met betrekking tot de gebouwde omgeving is dus geslaagd. De variabele
ontwerpset is te aanschouwen als een fundering, waar vervolgens op gebouwd kan worden!

Wat kan er allemaal nog meer in dit verslag gevonden worden?
-Het vooronderzoek
In het vooronderzoek is de verschuiving van de grootte van het onderzoeksgebied te zien, van macro naar micro. Het betreft een opdracht op het gebied van de stedenbouwkunde, waardoor
wij ons middels diverse bronnen hebben verdiept in deze tak van de bouwkunde.
-Toepassing op de omgeving
We hebben ervoor gekozen om ons onderzoeksgebied ook als casus te gebruiken. Als ontwerpers zijn we aan het ontwerpen gegaan. Voordat je kunt gaan ontwerpen moeten eerst de
onderdelen van de gebruikswaarde worden ingevuld, dit is op verschillende manieren mogelijk. Naar aanleiding hiervan komen de onderdelen van de belevingswaarde aan bod. Zo zijn de
processen van het maken van een variabele ontwerpset en het ontwerpen van de gebouwde omgeving parallel gaan verlopen.
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H1.
1.1

Inleiding
Aanleiding en doel van de afstudeeropdracht

De Aanleiding
Tijdens de “Meet en Greet” bijeenkomst in het Atrium aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch, 21 november 17:00u – 19:00u, was Anne 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 aansloot op onze interesses is; ‘De dynamische en bruisende Spoorzone, te ‘sHertogenbosch’.
Na deze kennismaking hebben wij herhaaldelijk contact gehad met diverse betrokken partijen van het initiatief, waarna wij de conclusie hebben getrokken om op dit initiatief onze
afstudeeropdracht te baseren.
De eerste opzet van onze afstudeeromschrijving hebben wij gebaseerd op het oorspronkelijke initiatief van de opdrachtgever en de daarbij behorende documenten die wij aangeleverd
hebben gekregen, namelijk:
"Een strategisch en stedenbouwkundig plan realiseren voor de Spoorzone. Wij willen ons richten op het verbeteren en herstructureren van het plangebied."

Voor de volledige eerste versie van onze afstudeeromschrijving, zie bijlage.
Al snel werd duidelijk - onder andere door aanraden van de begeleiding van de docenten - dat het gebied de Spoorzone té groot was om ons in te verdiepen binnen de
gestelde tijd van een afstudeeropdracht. Daarnaast was het van belang om onze kennis op het gebied van bouwkunde/architectuur toe te kunnen passen. Voorafgaand aan
de definitieve versie van onze afstudeeropdracht is de volgende omschrijving:
“Het maken van een variabele ontwerpset voor de openbare ruimte, met als doel een duurzame leefomgeving te creëren, rekening houdend met de verschillende functies in het plangebied.”
Duurzame leefomgeving:
belevingswaarde
gebruikerswaarde
toekomstwaarde
Plangebied:
Het gebied tussen het centraal station ’s-Hertogenbosch, De Gruyterfabriek, de Copernicuslaan en de Parallelweg
Wij zijn tijdens het schrijven van de definitieve versie van de afstudeeropdracht van een grote schaal naar een kleinere schaal gegaan binnen het plangebied, ofwel van macro naar micro.
Hiermee streven we hetzelfde doel na als die van het initiatief. De definitieve versie is als volgt:
“Het maken van een variabele ontwerpset voor de gebouwde omgeving met als doel routes te creëren van een binnen stedelijke allure.”
Plangebied:
De kortste route van het centraal station ’s-Hertogenbosch naar De Gruyterfabriek, via de Parallelweg, de Paardskerkhofweg en het gebied tussen de
Brabanthallen en de Watersport Vereniging Neptunus.
Gebouwde omgeving:
Openbare ruimte + straatgevels
Het doel
Wij zijn op zoek gegaan naar een methode om een willekeurig gebied een dynamische, stedelijke allure te kunnen geven met betrekking tot de gebouwde omgeving. De variabele ontwerpset
is een universele tool die helpt bij het objectief ontwerpen van de openbare ruimte en straatgevels. Voor iedere ontwerper is het een uitdaging om tijdens het ontwerpen objectief te blijven
en een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren, hiervoor is de variabele ontwerpset een hulpmiddel.
Het doel van het creëren van routes met een binnenstedelijke allure is het aangenaam maken van een gebied voor de daarvoor bestemde bezoeker, in ons geval de voetganger. Hiervoor
dient rekening gehouden te worden met de menselijke maat.
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1.2

Inhoud van de afstudeeropdracht

De Spoorzone ’s-Hertogenbosch, een gebied gelegen gelegen aan de westelijke kant van het station/spoor van ’s-Hertogenbosch. Dit deel beslaat ongeveer 1/3 van de gehele stad. Ondanks
de grootte en de diversiteit aan functies die daar zijn gelegen is er geen dynamiek, binnenstedelijke allure te vinden zoals deze te vinden is aan het oostelijke deel van het station/spoor,
namelijk het centrum. Zoals in de aanleiding wordt uitgelegd is de opzet van de afstudeeropdracht erop gericht de spoorzone wél te voorzien van dynamiek en een binnenstedelijke allure.
Om dit doel na te kunnen streven in de voor ons beschikbare tijd zijn wij ons onderzoeksgebied gaan verkleinen, van macro naar micro. Het gebied waarin wij ons zijn gaan verdiepen is
gelegen tussen het Centraal station ’s-Hertogenbosch, De Gruyter Fabriek, de Copernicuslaan en de Parallelweg. Ondanks de aanpassingen aan de grootte van ons onderzoeksgebied is het
doel hetzelfde gebleven. Maar hoe zorg je voor een dynamische, bruisende Spoorzone, met betrekking tot de gebouwde omgeving?
Bij het ontwerp van de gebouwde omgeving moet rekening gehouden worden met verschillende factoren. Iedere ontwerper gaat er op zijn manier mee aan de slag, echter zijn er
overeenkomsten te vinden in geslaagde ontwerpen. Bij het maken van een ontwerp is het streven een kwalitatief hoogwaardig product te leveren. De kwaliteit hiervan kan worden
beïnvloedt door proberen rekening te houden met zoveel mogelijk factoren. De ontwerpset is een samenvatting van de factoren die van invloed zijn op het ontwerpen van de gebouwde
omgeving. Het is een handleiding waarmee de ontwerper aan de slag kan gaan. Onderdelen komen aan bod waar in ieder geval rekening mee gehouden dient te worden.
Tijdens ons vooronderzoek hebben we gebruik gemaakt van verschillende media, namelijk publciteit via websites.  zie hiervoor de bijlage.
Publicatie www.boschveld.nl
Publicatie www.boschveldbeweegt.nl
Aangezien wij de ontwerpset toe willen kunnen passen op een willekeurig gebied, komen er onderdelen in voor die niet direct betrekking hebben op ons onderzoeksgebied, maar die wél van
belang kunnen zijn in een ander gebied. De toevoeging ‘variabel’ geeft dan ook aan dat de ontwerpset overal toe te passen is, door wie dan ook.

1.3

Opzet van de afstudeeropdracht

De onderzoeksopdracht is onder te verdelen in de volgende onderdelen:
- Het vooronderzoek
- De variabele ontwerpset
- Toepassing op het plangebied
In het vooronderzoek is de verschuiving van de grootte van het onderzoeksgebied te zien, van macro naar micro. Het betreft een opdracht op het gebied van de stedenbouwkunde, waardoor
wij ons middels diverse bronnen hebben verdiept in deze tak van de bouwkunde. Het idee om een handvat te bieden voor ontwerpers die werken aan de gebouwde omgeving is niet nieuw.
Grote denkers zijn ons voor geweest. Zij hebben zich verdiept in het aspect ‘de menselijke schaal’ bij het ontwerpen en plannen op stedelijk niveau, zoals Kevin Lynch, Gordon Cullen, Jane
Jacobs, Jan Gehl and Allan Jacobs, en velen meer. Het onderzoek van onder andere deze personen is de basis geweest voor onze onderzoeksopdracht.
De variabele ontwerpset is het hoofddoel van de afstudeeropdracht. Het bepalen van de onderdelen die van belang zijn voor het ontwerpen van de gebouwde omgeving en het toe kunnen
passen van deze ontwerpset op een willekeurig gebied.
Het proces waarin we hebben bepaald welke onderdelen van belang zijn werkt op meerdere manieren, namelijk niet alle onderdelen zijn voor de hand liggend. Het is nodig om aan de slag te
gaan met het toepassen van de tot dan toe bepaalde onderdelen op een plangebied. Tijdens het ontwerpen kom je erachter welke onderdelen er nog meer van invloed zijn en welke elkaar
vervolgens beïnvloeden.
Zo zijn wij gekomen tot de oplossing om ons onderzoeksgebied ook als casus te gebruiken. Als ontwerpers zijn we aan het ontwerpen gegaan. Voordat je kunt gaan ontwerpen moeten eerst
de onderdelen van de gebruikswaarde worden ingevuld, dit is op verschillende manieren mogelijk. Naar aanleiding hiervan komen de onderdelen van de belevingswaarde aan bod. Zo zijn de
processen van het maken van een variabele ontwerpset en het ontwerpen van de gebouwde omgeving parallel gaan verlopen.
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H2. Vooronderzoek

Deze afbeelding geeft de grootste schaal weer waar we naar hebben
gekeken tijdens het begin van ons vooronderzoek, de macro fase.

10

De rode stip geeft het centrum van ’s-Hertogenbosch weer, binnen de
rode lijnen valt het gehele gebied de Spoorzone.

11

Spoorzone onderverdeeld in wijken.

12

De rode vlekken geven de ontwikkelingsgebieden/gebieden met de
meeste potentie aan binnen de Spoorzone.

13

14

De rode vlek geeft een deel van ons focusgebied weer binnen de
Spoorzone, namelijk de Paardskerkhofweg

15

Goed/neutraal/twijfelachtig/slecht geven onze belevingswaarde weer
van het gebied n.a.v. de eerste indruk

16

Deze afbeelding weer:
Water & groen

17

H3.

De variabele ontwerpset

De variabele ontwerpset wijst de ontwerper op de onderdelen die van belang zijn bij het ontwerpen van de gebouwde omgeving: de openbare ruimte en de straatgevels. De ontwerpset
biedt geen absolute toetsing, maar geeft de ontwerper een leidraad. Met de uitleg van enkele onderdelen is de ontwerpset een basis voor de ontwerper om vervolgens zelf aan de slag te
gaan met de invulling, aanpassing en toetsing van het ontwerp.
De variabele ontwerpset is onderverdeeld in drie fasen: de onderdelen die vooraf getoets dienen te worden, de onderdelen waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens het
ontwerpproces en de manier waarop uiteindelijk de gebouwde omgeving getoets kan worden, respectievelijk de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomswaarde. Met de
gebruikswaarde meet je een aantal onderdelen van het betreffende gebied die van invloed zijn op de belevingswaarde. De uitkomst van de gebruikswaarde en de belevingswaarde zijn
vervolgens van invloed op de toekomstwaarde, waarmee een waarde oordeel kan worden gegeven aan het ontwerp van het gebied.
De ontwerper doorloopt aan de hand van de ontwerpset de processen van het ontwerpen en toetsen. Het geeft de ontwerper aan met welke onderdelen er rekening gehouden moet
worden; het is het aan de ontwerper om gedetailleerde informatie over de betreffende onderdelen te putten uit toegewijde studies.
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3.1.1

Gebruikswaarde - Gebruikers - Type
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3.1.2

Gebruikswaarde - Gebruikers - Doel & hoeveelheid
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3.1.3

Gebruikswaarde - Activiteiten - Bebouwing
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3.1.4

Gebruikswaarde - Activiteiten - Omgeving
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3.2.1

Belevingswaarde - Ervaring - Licht

Een belangrijk onderdeel van de ervaring van de gebouwde omgeving is licht. Licht is een natuurverschijnsel waar we hoe dan ook mee te maken hebben. Daarnaast zijn wij in staat
kunstmatige belichting toe te passen. Kunstlicht is door de eeuwen heen een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven, het stelt ons in staat 24 uur per dag te zien. Naast de
praktische toepassingen van kunstmatig licht, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de eigenschap van licht om sfeer te creëren. Licht beinvloedt in grote mate onze beleving. Toch
krijgt het lichtontwerp, natuurlijk en kunstmatig, pas laat in het ontwerpproces de aandacht. Licht zou een vast ontwerp onderdeel moeten zijn om de gebouwde omgeving – de openbare
ruimte en straatgevels – een meer afgewogen, sfeervoller en gerichter lichtbeeld te kunnen geven. De onderlinge afstemming van verschillende lichtbronnen speelt een belangrijke rol in de
gebouwde omgeving.
Zoals hierboven is beschreven hebben we te maken met twee soorten licht: natuurlijk licht en kunstmatig licht. De ervaring van licht is afhankelijk van diverse factoren. Zo zijn er velen
combinaties mogelijk, ieder met een andere belevingswaarde.
Om overzicht te scheppen hebben wij een onderverdeling gemaakt in:
-

Schaduw
Diffuus licht
Kunstmatig licht

Dit zijn de factoren die van grote invloed zijn op de beleving van licht en er is van ieder een eigen wijze om te bepalen in welke mate dit van toepassing is op het betreffende gebied. Het gaat
in alle drie de factoren om de dag én nacht situatie. Deze factoren zijn te beïnvloeden door de vormgeving van de gebouwde omgeving. Daarnaast zijn er factoren die niet te beïnvloeden zijn,
denk hierbij aan hoogbouw in de nabije omgeving. Tot slot zijn er enkele aandachtspunten te benoemen welke indirect invloed hebben op de ervaring van licht, zoals de absorptie en
reflectie van invallend licht. Materiaal- en kleurkeuze zijn hierbij van grote invloed.

Schaduw
t.g.v. bebouwing en objecten (groen, kunst, reclameborden, etc.)

Beïnvloedings factoren
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de verhoudingen van de bebouwing *1
oriëntatie van object/bebouwing (noord/oost/zuid/west)
formaat en locatie van de objecten

Diffuus licht
hoofdzakelijk t.g.v. objecten (groen, kunst, etc.)




doorlatendheid van de objecten
hoeveelheid, formaat en locatie van de objecten *2

Kunstmatige lichtbronnen



de kleur/tint



de grootte




tussenafstand = constant
intensiteit = variabel




tussenafstand = variabel
intensiteit = constant

*1
Schaduw is een direct gevolg van de verhoudingen van de bebouwing. Hiervoor is een apart onderdeel ‘verhoudingen’ opgenomen in de variabele ontwerpset. De informatie die
voort komt uit het onderdeel ‘verhoudingen’ kan worden gebruikt om een berekening te maken van de hoeveelheid schaduw die zicht in het gebied bevindt.
*2

Het onderdeel ‘omgeving’ van de ‘gebruikswaarde’ gaat in op de hoeveelheid groen in het betreffende gebied.
25

3.2.2

Belevingswaarde – Ervaring - Geluid

Geluid is van invloed op de ervaring van de mens. Wanneer men zich in een omgeving bevindt waarin nauwelijks tot geen geluid is, dan heeft dit een ander effect dan wanneer er veel
omgevingsgeluid is, zonder hierover een oordeel te vellen. Weinig geluid wordt niet direct als positief ervaren en veel geluid wordt niet direct als negatief ervaren. In geluidsonderzoek
overheersen de decibellen, maar geluidsbeleving is afhankelijk van meer dan het mechanisch niveau. Enkele variabelen die van invloed zijn op de ervaring van geluid zijn bijvoorbeeld de
hoeveelheid geluidsbronnen, geluidsdiversiteit, de hoeveelheid decibel, de frequentie van het geluid, etcetera. Wanneer er slechts wordt gekeken naar één van de factoren dan mis je de
aansluiting met de beleving van omgevingskwaliteit. Door geluiden zoals ruisende bomen en spelende kinderen ervaren mensen contact met de omgeving.
Geluid is afhankelijk van de invulling van de directe omgeving en de indirecte omgeving/externe factoren.
Directe omgeving:
-

Bevolkingsdichtheid
Verkeersdrukte
Diversiteit aan functies (horeca/school/bedrijven/woningen)

 afhankelijk van de onderdelen die in de gebruikswaarde aan bod komen
 direct beïnvloedbaar door de vormgeving van de openbare ruimte
 is het resultaat van de bestemming van het gebied

Indirecte omgeving/externe factoren:
-

Snelwegen
Treinverkeer
Vliegveld
Industrie

 afhankelijk van de ligging van het betreffende gebied
 niet direct beïnvloedbaar door de vormgeving van de openbare ruimte
 beïnvloedt de bestemming van het gebied

Wanneer bovenstaande is bepaald kan een gebied worden ingeschaald, bijvooreeld in een van de weergegeven situaties:
A

B
-

Dun bevolkt
Weinig verkeer
Kleine diversiteit
aan functies

-

Matig bevolkt
Matig verkeer
Matige diversiteit
aan functies

-

Druk bevolkt
Weinig/geen verkeer
Grote diversiteit
aan functies

D

C
-

Druk bevolkt
Veel verkeer
Grote diversiteit
aan functies
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3.2.3

Belevingswaarde - Ervaring - Klimaat

Met het onderdeel klimaat worden de plaatselijke weersinvloeden bedoeld. De weersinvloeden die de grootste invloed hebben op de belevingswaarde zijn:
-

Wind
Regen
Zon

De mate waarin deze factoren van invloed zijn op de beleving is afhankelijk van reeds gemaakte keuzes in het ontwerp. Het onderdeel klimaat dient om te kijken of er geen ongewenste
situaties zijn gecreëerd. Wijzigingen in deze situatie(s) doe je door aanpassingen in het ontwerp.
Onderstaande schetsen geven weer in hoeverre verschillende weersonstandigheden invloed kunnen hebben op de beleving. Alle drie de weersinvloeden hebben bijvoorbeeld invloed op de
temperatuur. Zon zorgt voor een temperatuur stijging, regen en wind zorgen voor een temperatuur daling.
De schetsen zijn voorbeelden van ongewenste situaties en benadrukken waarom er met alle factoren rekening gehouden dient te worden.

A.

Afgesloten van regen & wind
Open voor zonlicht
Ongewenst effect kan zijn: opwarming van de afgesloten ruimte bij gebrek aan ventilatie

B.

Ongewenst effect kan zijn: plaatselijke * verhoging van de windsnelheid door een combinatie
van hoge gebouwen

C.

Afgesloten van regen en zon
Open voor wind
Ongewenst effect kan zijn: plaatselijke verhoging van de windsnelheid

A.

B.

C.
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3.2.4

Belevingswaarde - Verhoudingen - Hoogte / breedte verhouding

Voor de beleving van de gebouwde omgeving is het van belang om te kijken naar de gevels ten op zicht van het horizontale vlak, ook wel de openbare ruimte genoemd. Hierin zijn een aantal
onderdelen te benoemen, namelijk de hoogte/breedte verhouding tussen het horizontale en het verticale vlak, de zichtlijnen en in hoeverre er rekening is gehouden met de menselijke maat
in het horizontale en het verticale vlak.
Dit onderdeel richt zich op de verhouding tussen de hoogte van de gevels en de breedte van het horizontale vlak. De breedte van het horizontale vlak wordt afgebakend door de gevel
waarvan de hoogte wordt gemeten en de eerst volgende gevel (of een ander object) die daar tegenover staat.
De verhoudingen zijn onder te verdelen in vijf categoriën (hoogte/breedte):

10/1

5/1

1/1

1/5
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1/10

3.2.5

Belevingswaarde - Verhoudingen - Zichtlijnen

Zichtlijnen zijn altijd aanwezig, ze zijn het directe resultaat van de gebouwde omgeving, of hier nu wel of geen aandacht aan is besteed. Echter kun je door dit onderdeel mee te nemen in je
ontwerp met behulp van een zichtlijn de nadruk leggen op bijvoorbeeld een doel, een functie, richting of object. Door wijzigingen aan te brengen in de zichtlijnen kan namelijk een sterke
verandering in de belevingswaarde van de omgeving worden bereikt.
De nadruk kan gelegd worden door middel van bijvoorbeeld bestrating, beplanting of bebouwing. Onderstaande schetsen geven hier enkele voorbeelden van weer.
De rode pijlen geven aan in welke richting je wordt gestuurd door middel van de bestrating.
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H4.

Toepassing plangebied

Het volledige plangebied wordt omsloten door het:
-

Centraal station ’s-Hertogenbosch
De Gruyter Fabriek
De Parallelweg
De Copernicuslaan

Het gebied is vervolgens opgedeeld in drie deelgebieden, namelijk:
-

Deelgebide A
Deelgebied B
Deelgebied C
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4.1

Deelgebied A

Gebied A betreft de Parallelweg, aan de ene zijde grenzend aan het Centraal station ‘s-Hertogenbosch en aan de andere zijde de Paardskerkhofweg.

31

Bijbehorende stand van de variabele ontwerpset en straat profiel.
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4.2

Deelgebied B

Gebied B betreft de Paardskerkhofweg, aan de ene zijde grenzend aan de Parallelweg en aan de andere zijde de Oude Engelenseweg.

34

Bijbehorende stand van de variabele ontwerpset.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4.3

Deelgebied C

Gebied C betreft de grens gelegen tussen het terrein van Watersportvereniging Neptunus en het terrein van de Brabanthallen, aan de ene zijde grenzend aan de Oude Engelenseweg en aan
de andere zijde grendend aan het terrein van De Gruyter Fabriek.
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
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H5.

Conclusies en aanbevelingen

De conclusie, het moment waarop we terug blikken op de afstudeeropdracht, ‘Het maken van een variabele ontwerpset voor de gebouwde omgeving met als doel routes te creëren van een
binnen stedelijke allure’.
De variabele ontwerpset zoals deze in het verslag is weergegeven met de daarbij behorende uitleg van de onderdelen, is het resultaat van 20 weken onderzoek naar de gebouwde omgeving,
het plangebied en de menselijke maat. We kunnen concluderen dat deze variabele ontwerpset een samenvatting is van factoren die van invloed zijn op het ontwerpen van de gebouwde
omgeving. De onderdelen die erin zijn vernoemd vormen een basis voor de ontwerper die ermee aan de slag gaat. De variabele ontwerpset biedt niet één uitkomst voor een gebied, maar er
zijn meerdere ontwerpen mogelijk, het blijft namelijk het gevolg van keuzes van de ontwerper.
De lijst met onderdelen die van invloed zijn op de gebruikswaarde, belevingswaarde en de toekomstwaarde is uit te breiden ten gevolge van ander inzicht en of meer vooronderzoek. De
aanpak per onderdeel is een advies, dus mocht degene die met de variabele ontwerpset aan de slag gaat een andere benadering hebben of een andere methode om factoren te “meten”,
dan biedt de variabele ontwerpset de gebruiker de ruimte om zijn of haar creativiteit toe te passen.
We hebben kunnen constateren dat de onderdelen die aan bod komen in de variabele ontwerpset onderling met elkaar verbonden zijn en of van invloed zijn op de uitkomst van de ander. In
het geval van onderlinge verbindingen zijn ze per onderdeel toegelicht, de visualisatie van deze verbindingen is echter nog niet terug te vinden in het schematische overzicht van de variabele
ontwerpset.
De zoektocht naar een methode om een willekeurig gebied een dynamische, stedelijke allure te kunnen geven met betrekking tot de gebouwde omgeving is dus geslaagd. De variabele
ontwerpset is te aanschouwen als een fundering, waar vervolgens op gebouwd kan worden!
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