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‘Door elke stad lopen
zichtbare en onzichtbare
wegen. Voor mensen,
voor voertuigen, voor
water, voor transport en
voor informatie.’

Hoe mijn stad werkt
Voorbereiding: workshop fotografie, workshop gemeente

Omschrijving
projectdag 1 : Deelnemers krijgen voorlichting van een stedenbouwkundige over de opzet van een nieuwe wijk en wat daarbij komt kijken. Speciale
aandacht voor de verdeling van de ruimte per stadsfunctie (werken, wonen,
recreatie, verbindingen, waterafvoer etc.) en de uitgangspunten daarbij. Bezoek
aan een nieuwe stadswijk (liefst in aanbouw) met deskundigen, foto's maken
die de voorlichting illustreren.

projectdag 2 : Deelnemers kiezen op de kaart een zo geschikt mogelijke
locatie voor uitbreiding van de stad en gaan deze locatie invullen met een zelf
ontworpen stadswijk. Hierbij wordt rekening gehouden met stadsfuncties en
aansluiting op de rest van de stad; als voorwaarde wordt gesteld dat de nieuwe
wijk een moderne, jeugdige uitstraling moet hebben die op allerlei manieren
herkenbaar is: straatnamen, vormgeving, etc.
Het ontwerp wordt vastgelegd op een grote kaart met een uitgebreide legenda,
en enkele onderdelen worden uitgewerkt in deelmaquettes.
projectdag 3 : Uitwerken van maquettes en schrijven van toelichtende
teksten plus verantwoording van het project. Opstelling maken voor een kleine
expositie; foto's en teksten verwerken tot een voorlichtende webpagina voor de
gemeente via de website van de school. Tijdens de presentatie wordt de opstelling getoond, met op scherm de website. Opmerking: de website van de school
moet voor deze opdracht een speciale ruimte (digitale werkplaats) hebben.

