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Portfolio
Een afspiegeling van mij als ontwerper

Goedendag, 

mijn naam is Brenda van Leeuwen. In juli 2011 ben ik afgestudeerd 
aan de Hogeschool voor de Kunsten utrecht, voor de opleiding urban 
design. deze opleiding is gericht op het ontwerpen van alles dat tot 
de openbare ruimte behoort. daarbij kunt u denken aan pleinen, parken 
en straten, maar ook aan meubels en objecten in de openbare ruimte. 

dit portfolio heeft een chronologische opbouw. Het laat mijn werk 
zien van vier jaar opleiding aan de HKu, van eerste opdracht tot 
afstudeerproject. Het werk bestaat uit projecten voor de hoofdvakken 
urban design, Object In Omgeving en meubel, afgewisseld door projecten 
voor ondersteunende vakken, zoals vlakke werkvormen, ruimtelijke Idee 
Ontwikkeling en Stedelijke Beplanting. 

In dit portfolio laat ik de diversiteit en de groei van mijn werk 
zien. vijftien projecten geven hiervan een representatief beeld. de 
kracht van mijn werk ligt in de onvoorspelbaarheid ervan. elk ontwerp 
komt tot stand vanuit de context van de opdracht, een analyse en een 
duidelijk concept. Ik hecht waarde aan de verankering van een ontwerp 
in zijn omgeving, die voortkomt uit deze ingrediënten. naar mijn idee 
is dit de basis voor een succesvol ontwerp en tevreden gebruikers. 
dat is mijn doel, en daar wil ik mij als ontwerper van de openbare 
ruimte graag voor inzetten. 

met vriendelijke groet, 

Brenda van Leeuwen
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De opDracht
hKU | Jaar 1 | VaKoriëntatie Urban

8

de vormstudies naar de begrippen ontmoeten en vertrekken 
zijn voor dit ontwerp erg belangrijk geweest. Lijnen, 
vlakken, volumes en verschillende materialen zijn gebruikt 
om vorm te geven aan deze begrippen. 

de vormstudies leidden tot de vorm van het voorlopig 
ontwerp, dat rechts onderin de pagina hiernaast te zien 
is. de vormen geven een gevoel van beweging, waarmee mensen 
worden binnengehaald en verder geleid. De vorm ondersteunt 
de functie van het bushokje: mensen komen aan en vervolgen 
hun weg. Tussen deze twee bewegingen is een moment van rust, 
dat vorm krijgt in de plek waar je kunt wachten. 

een denkbeeldige explosie van het bushokje leidt tot een 
chaotische vormentaal van steen en glas. een plek die opvalt 
en aanspreekt door zijn bijzondere vorm. 

Ontwerp een bushalte aan de hand van de 
begrippen ontmoeten en vertrekken. Laat de 
halte denkbeeldig exploderen en vorm met de 
brokstukken een nieuwe bushalte.

Komen en 
gaan



De opDracht

doel van de opdracht was een 
nieuw beeld en inzicht te 
creëren door de onverwachte 
afsnijdingen van het krukje. 

dit krukje is gemaakt van 
oud buitenspeelgoed. door de 
afsnijdingen lijkt het krukje in 
een onzichtbaar blok te zitten. 
De plotselinge onderbreking 
van een speelgoedobject heeft 
een vervreemdend, speels en 
aantrekkelijk effect. 

Maak een opeenstapeling 
van zelfgekozen materiaal. 
Snij de kanten daarna af 
tot een kruk van 30x30x50 
cm. 

HKu | Jaar 1 | ruImteLIJKe Idee 
OntwIKKeLInG

Zitten op 
speelgoed



12
de OpdraCHt

In deze opdracht stonden een aantal dingen vast: het kanaal, 
dat in het plein ligt, de bebouwing om het plein, en de 
doorgangen vanaf het plein de directe omgeving in. In de 
opgave heb ik deze plek niet alleen als eindpunt van het 
kanaal gezien, maar ook als beginpunt. 

Bij de vormstudies was de zoektocht naar een wisselwerking 
tussen kanaal, plein en omgeving belangrijk. Lijnen, 
vlakken en volumes verbinden het kanaal met haar omgeving. 
De omgeving beïnvloedt het plein en het plein beïnvloedt 
haar omgeving. 

In het ontwerp spelen lijnen een belangrijke rol. de lijnen 
vormen tegelijkertijd het einde en het verlengde van het 
water. Ze leiden mensen het plein op en af en richten 
de aandacht op het kanaal. de balken die dwars op het 
water liggen, benadrukken het uiteinde van het kanaal. In 
combinatie met het afbuigende grasvlak wordt het kanaal 
mooi afgerond. 

Contact met het water is belangrijk in dit ontwerp. Het 
glooiende grasvlak, de getrapte bielzen en de schuin aflopende 
hellingen maken het plein tot een veelzijdige verblijfsplek, 
waar iedereen zich vermaakt en thuis voelt.

Geef het uiteinde van dit kanaal vorm in het 
plein. Betrek de omgeving in je ontwerp. 

Welkom op 
het plein

HKu | Jaar 1 | vaKOrIëntatIe urBan



De opDracht

de begrippen helderheid en 
duidelijkheid bleken voor mij 
als ontwerper erg belangrijk  
te zijn. Een ontwerp moet naar 
mijn idee te begrijpen zijn 
door de gebruiker, wat echter 
niet betekent dat een ontwerp 
niet enige vorm van raadsel in 
zich mag hebben. 

de vertaling naar een statement 
is hiernaast te zien. de 
wereldkaart symboliseert de 
wereld, de mens. de jaloezie 
verbeeldt de eigen privacy 
waar wij naar verlangen, en 
tegelijkertijd de drang om 
bij een ander naar binnen 
te kijken. de verwoeste 
jaloezie heeft haar functie 
verloren; ze symboliseert de 
betrekkelijkheid van privacy, 
het spanningsveld tussen 
helderheid en onduidelijkheid.

HKu | Jaar 1 | ruImteLIJKe Idee 
OntwIKKeLInG

Onderzoek aan de hand van 
de theorie van Gottfried 
Semper wat voor ontwerper 
je bent. Naar aanleiding 
hiervan maak je een statement 
dat betrekking heeft op 
een maatschappelijke 
ontwikkeling.

Openbare 
privacy
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uit een analyse van het domplein bleek dat veel mensen dit 
plein gebruiken als doorgang naar een bestemming, niet als 
een verblijfsplek. dat maakt het domplein een dode plek. de 
uitdaging was om deze mensen stil te zetten, te vangen op 
dit plein, een plein met karakter. 

In tegenstelling tot het plein, vinden we in de gebouwen 
rondom het domplein volop beweging. Dit ontwerp is gebaseerd 
op de levendigheid en de culturele diversiteit die we rondom 
het plein vinden. Op het nieuwe plein krijgt iedere culturele 
functie een eigen vorm, zoals te zien is in de functiekaart. 
de culturele diversiteit van de functies binnen de gebouwen 
wordt uitgestald op het plein. Zo wordt het plein van de 
gebruikers en krijgt het karakter. 

Om te voorkomen dat het plein door de verschillende 
invloeden uiteen valt, liggen er op het plein zitelementen 
van natuursteen. deze elementen begeleiden de looproutes, 
verbinden de verschillende vormen en maken het domplein tot 
één geheel.

De gemeente Utrecht werkt aan een nieuw 
ontwerp voor het Domplein als hart van de 
stad. Ontwerp een nieuw Domplein, zoals dat 
er volgens jou uit moet zien.

Companion 
Square

Dansvloer dansacademie

Terrassen horeca

Zitelementen openbaar

Voortuintjes woonhuizen

Zitmeubel kerk

Hoftuin binnenhofje

Bestaande bomen, blijven gehandhaafd

Niet bestaande bomen, worden aangeplant



De opDracht

deze opdracht zou ook 
omschreven kunnen worden als 
een zoektocht naar de essentie 
van een gebruiksobject, in dit 
geval een boek. 

Bij een presentatiemeubel is 
het van belang dat de aandacht 
in de eerste plaats gericht 
wordt op het gepresenteerde 
object, niet op het meubel. 
naar mijn idee kan de vorm 
van het meubel de presentatie 
van het boek wel versterken. 
daarom heb ik gezocht naar een 
ondersteunende, versterkende, 
maar zo eenvoudig mogelijke 
vorm voor het meubel. 

De vorm van het meubel 
refereert naar de pagina’s van 
een boek. De fijne bladzijden 
en de herhaling daarvan komen 
in het meubel naar voren.  
Het boek ligt open op het 
meubel. Luchtverplaatsing in 
de ruimte zorgt voor beweging 
van de bladzijden en nodigt 
uit tot lezen.    

Ontwerp een 
presentatiemeubel 
voor een zelfgekozen 
gebruiksobject. 

HKu | Jaar 2 | meuBeL

De 
essentie
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HKu | Jaar 2 | OBJeCt In OmGevInG

de Hondsbossche Zeewering in noord-Holland is van cruciaal 
belang bij de bescherming van ons land tegen het steigende 
water van de zee. de imposante dijk trekt al snel de aandacht. 
aan de zeezijde van de dijk ligt een indrukwekkende helling 
van basalt- en betonblokken. aan de andere kant heeft men 
een adembenemend, weids uitzicht over een natuurgebied en 
de polders van noord-Holland. 

Het ontworpen object speelt in op het contrast tussen de 
beleving van de twee zijden. aan de zeezijde is de aandacht 
gericht op het water, de dijk, het gevecht, het gevoel van 
onzekerheid en angst. Het object laat mensen de andere kant 
op kijken. Trots zijn op wat we hebben, genieten van de 
unieke Hollandse polders. 

Lopend over de dijk, verschijnt er aan de zeezijde een 
betonnen wand, die steeds dichter wordt. aan de landkant 
is daarna de toegang tot een uitkijkpunt. daar wordt de 
aandacht gericht op de polder. In plaats van een dreigende 
zee, ziet men hier wat we in nederland te vaak vergeten: 
datgene wat we al gewonnen hebben op het water.  

Ontwerp een object met betrekking tot de 
klimaatverandering. De locatie is vooraf 
gegeven: de Hondsbossche Zeewering in 
Noord-Holland. 

De andere 
kant
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Het Lucas Bolwerk in utrecht 
is een belangrijk openbaar 
groengebied voor de stad. Het 
ligt aan de singel en vormt de 
entree naar de Stadsschouwburg 
van utrecht. 

de huidige inrichting van het 
Lucas Bolwerk doet onder aan 
de potentie van deze plek. Het 
nieuwe groenplan bestaat uit 
groene stroken die sierlijk 
door het gebied heen bewegen. 
Hier en daar snijden ze in 
de paden en trekken zo de 
aandacht. Op andere plekken 
volgt en benadrukt de beweging 
de loop van de paden. De 
onvoorspelbaarheid van dit 
groenplan maakt het Lucas 
Bolwerk een bijzondere plek.

Het plan is uitgewerkt tot in 
detail. Zo is er nagedacht 
over plantensoorten en zijn 
de verschillende hoogtes en 
de situaties in verschillende 
seizoenen uitgetekend.  

Maak een nieuw groenplan 
voor het Lucas Bolwerk 
in Utrecht, in Engelse 
Landschapsstijl. 

HKu | Jaar 2 | StedeLIJKe 
BepLantInG

Groen 
bolwerk
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HKu | Jaar 3 | urBan deSIGn

Op het nog te realiseren Buiteneiland in 
IJburg komt een begraafplaats. Bepaal de 
beste plaats op het eiland en ontwerp de 
nieuwe begraafplaats.

Natuur-
lijk

IJburg ligt vlak bij amsterdam en bestaat uit meerdere 
eilanden met ieder hun eigen karakter. Het Buiteneiland zal 
het meest groene en stille eiland van IJburg worden. 

Het concept voor de nieuwe begraafplaats op IJburg is 
gebaseerd op de omliggende natuur en het ervaren daarvan. 
dit is de reden voor de ligging van de begraafplaats aan de 
zuidwestkant van het eiland. de natuur wordt hier het beste 
en dagelijks het langst ervaren in de vorm van bijvoorbeeld 
licht, schaduw, wind en golven. 
verschillende vormen in het ontwerp refereren naar 
bewegingen van de natuur. Zo lijkt het pad aan de zuidkant 
op een vloedlijn, die wordt afgewisseld door groene oevers. 
de hoofdpaden en de graven hebben daarentegen strakke, 
gestructureerde vormen. de hoofdweg loopt in een rechte lijn 
naar het meest westelijke punt van het eiland en komt daar 
uit op een plein dat uitzicht biedt over het water. door 
de “vertakking” in verschillende vakken met graven ontstaat 
een grote mate van privacy en is iedere plek persoonlijk.

de begraafplaats is openbaar toegankelijk en kan eveneens 
als openbaar groengebied worden gebruikt. 

Plaatsen bestemd voor graven

Paden

Contour Buiteneiland

Belangrijke Vaarroute 
PlezierVaart

zonkant Van 
het eiland

geBied met Be-
langrijke na-
tuurwaarde

geBied met Belangrijke na-
tuurwaarde

Vrij uitziCht oP 
het ijmeer

meeSte aanziCht Van 
wijken BuitenaF

ingang Van 
het eiland

kant met 
meeSte 
wind
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vrijwel elke opdracht begon met 
een stukje theorie, gevolgd 
door een reeks tekeningen, 
gemaakt in en rond de school. 
we hebben veel gewerkt met 
verschillende technieken. Zo 
kregen we opdrachten waarin 
we moesten tekenen met Chinese 
inkt, met houtskool of met 
twee kleuren pastelkrijt. Bij 
de laatst genoemde techniek 
bijvoorbeeld, lag de nadruk, 
naast het leren werken met 
pastelkrijt, op het contrast 
tussen licht en donker. Licht 
werd vertaald in een lichte 
pastelkleur, schaduw in een 
donkere pastelkleur. Hierdoor 
word je je extra bewust van 
het licht en de schaduw in de 
voorstelling.  

Ik heb geleerd dat tekenen 
begint bij goed kijken, 
verhoudingen inschatten, licht 
en donker zien en texturen 
weergeven.   

Verschillende opdrachten 
waarin werd geoefend met 
het weergeven van een 
voorstelling op het platte 
vlak. 

HKu | Jaar 1-3 | vLaKKe werKvOrmen

Platte 
diepte
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mijn eigen interesse omtrent vrijheid van meningsuiting 
ging uit naar de invloed die de opleiding van personen 
heeft op dit onderwerp. twee scholen waar een verschillend 
opleidingsniveau wordt aangeboden, de vrije universiteit en 
mBO teC amsterdam, vormden daarom de twee locaties waar mijn 
object zou komen te liggen. 

een brainstorm en interview leidden tot de volgende conclusie: 
Veel mensen schrijven de problemen bij het vrij uitten van 
de mening toe aan verschillen in cultuur en religie. 

Het ontwerp bestaat uit twee grote bakken waar een pad 
doorheen loopt dat naar de ingang van de school leidt. de 
bakken zijn gevuld met een combinatie van water en vloeibaar 
vet. deze onmengbare stoffen staan symbool voor dat wat er 
naar mijn idee vaak gebeurt bij het uitten van meningen: 
verschillen in cultuur en religie, zorgen voor onbegrip, 
onwil en onmengbaarheid. 
Op het moment dat je over het pad loopt, verandert de  
samenstelling van de twee stoffen: de verschillen blijven 
bestaan, maar iedereen heeft invloed op de eigen (ver)
houding ten opzichte van een ander.

Ontwerp een object dat de dialoog over vrijheid 
van meningsuiting aanspoort. Het object is 
tweedelig en staat op twee contrasterende 
locaties in Amsterdam. 

HKu | Jaar 3 | OBJeCt In OmGevInG

Stof tot 
nadenken

     gaat het om een verschil in manier van uiten?   IS ER VERSCHIL IN DIRECTHEID VAN UITINGEN TUSSEN GROEPERINGEN?

Kennen wij evenveel waarde toe aan de mening van een laag-opgeleide als aan die van een hoog-opgeleide?
         GAAN mENINGSVERSCHILLEN HAND IN HAND mET NIVEAUVERSCHILLEN?

   Democratie = elke mening in onze samenleving telt?             Is er een praktische insteek < > theoretische insteek?



Plastische 
ingreep
De opDracht

deze rieten stoel stond op 
het balkon van mijn oma. door 
invloeden van weer en wind en  
door gebruik van de stoel was 
het riet niet buigzaam meer 
en staken er stukjes gebroken 
riet uit de stoel. In een deel 
van de rugleuning waren gaten 
ontstaan. de stoel moest 
worden gerepareerd.
 
de slechte delen van het riet 
en een deel van het riet 
daaromheen heb ik weggehaald. 
vervolgens heb ik staaldraad 
gebruikt om het gat te 
stoppen. Staaldraad staat in 
groot contrast met het warme, 
natuurlijke riet, waardoor 
het effect van de  ingreep 
versterkt wordt.  

Het gestopte deel is niet 
mooi vlak, maar vertoont 
bobbels. Het gebruik van het 
contrasterende materiaal en 
de plotselinge plastische 
vorm in de stoel hebben tot 
een mooi beeld geleid. 

Doe een plastische ingreep 
in een zelfgekozen meubel. 
De ingreep reageert op het 
meubel. 

HKu | Jaar 3 | ruImteLIJKe Idee 
OntwIKKeLInG
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HKu | Jaar 4 | prOJeCtGrOep FOrten

De forten ten noorden en oosten van Utrecht 
krijgen nieuwe, duurzame bestemmingen. Wij 
mochten een plan maken voor Fort de Gagel.  

Doorsnee 
fort

de Kraag van utrecht is onderdeel van de nieuwe Hollandse 
waterlinie. Fort de Gagel maakt deel uit van de Kraag. 
Het fort ligt ten noorden van utrecht, langs een ringweg, 
op de grens tussen de wijk Overvecht en natuurgebied het 
noorderpark. eén van de aanvullende doelstellingen van de 
gemeente was een verbinding te maken tussen de stad en het 
noorderpark. 

Fort de Gagel is in dit plan de nieuwe schakel van de stad 
naar het Noorderpark. Een nieuwe route trekt de aandacht 
langs de ringweg, snijdt dwars door het fort, en brengt 
mensen in het Noorderpark. Kernwoorden voor het ontwerp 
zijn: attenderen, informeren, en recreëren. attenderen 
gebeurt door een opvallende entree aan de ringweg. nieuwe 
activiteiten in de gebouwen van het fort voorzien in 
informatie; een horecagelegenheid, een informatiecentrum, 
en een outdoorcentrum worden hier gehuisvest. recreëren kan 
aan de achterkant van het fort en in het noorderpark.

de doorsnede is de aandachtstrekker van dit fort. Ze 
zorgt voor een directe doorgang en een doorzicht naar het 
noorderpark en biedt een uniek (in)zicht in de fortgebouwen. 
een spectaculaire ingreep geeft het fort een nieuwe impuls.

Dansvloer dansacademie

Terrassen horeca

Zitelementen openbaar

Voortuintjes woonhuizen

Zitmeubel kerk

Hoftuin binnenhofje
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Dansvloer dansacademie

Terrassen horeca

Zitelementen openbaar

Voortuintjes woonhuizen

Zitmeubel kerk

Hoftuin binnenhofje

Parkeerplaatsen

Opvallende entree

Voorplein

Doorsnede

Groene tribune

Recreatiesteiger

Historische bebouwing

Oude ingangsroute

Dansvloer dansacademie

Terrassen horeca

Zitelementen openbaar

Voortuintjes woonhuizen

Zitmeubel kerk

Hoftuin binnenhofje

Hoofdroute

Horeca in het wachthuis

Informatiecentrum in de westkant van de kazerne

Outdoor in de oostkant van de kazerne

Gebouwen zonder nieuwe interieurindeling
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HKu | Jaar 4 | aFStudeerprOJeCt OBJeCt In OmGevInG
mIJn FaSCInatIe

In een natuurlijke situatie, waarin wij geen dijken  zouden 
opwerpen, land zouden maken en polders droog zouden malen, 
zou nederland een andere vorm hebben. er zou een andere 
kustlijn zijn, met andere kuststeden. Ik wilde een object 
ontwerpen dat mensen hierbij stil doet staan. doel is niet 
angst aan te jagen, maar wel bewustzijn te creëren, van het 
land waar je leeft en de plaats waarin je woont.

veel schetsen, vormstudies en materiaalstudies leidden tot 
een ontwerp waarmee ik de eigenlijke kustlijn zichtbaar  heb 
kunnen maken in het hart van “kuststad” utrecht.
Het ontwerp bestaat uit een reeks palen op het Stadhuisbrug, 
met daarin de namen van 14 grote steden aan de eigenlijke 
kustlijn van nederland. De eikenhouten palen refereren naar 
de strandpalen die normaal de kust markeren en zijn van 
onderaf begroeid met zoutkristallen, die de aantasting en 
de nabijheid van de zee symboliseren. tussen de palen, in de 
bestrating liggen ‘tegels’ van eikenhout. Ze symboliseren 
alle overige plaatsen en steden langs de kustlijn, en 
tekenen de lijn in de bestrating. de paal en de tegels 
worden beschermd door een dun laagje giethars. 

De kustlijn van Nederland is een 
kunstmatige kustlijn. Zonder ingrijpen door 
de inwoners van ons land, zou Nederland er 
heel anders uitzien.

Sporen aan 
de kust

Vervreemding en 
confrontatie in 
referenties naar 
het kustgebied

 SCHETSEN

Vervreemding en 
confrontatie in 
referenties naar 
de kustlijn

VORMSTUDIES

Vervreemding en 
confrontatie door 
zand, schuim, 
water, zout

MATERIAALONDERZOEK

Lijn 0 NAP
Lijn 1.0 + NAP
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voor dit afstudeerproject heb ik de openbare ruimte van het 
schiereiland Stadswerven in dordrecht opnieuw ingericht. 
Het masterplan Stadswerven dat de gemeente dordrecht 
eerder maakte, vormde de aanleiding voor deze opdracht. 

In het masterplan Stadswerven wordt voorgesteld het gehele 
schiereiland te beschermen tegen water en op te hogen tot 
een “veilige” hoogte. Zo zit men altijd hoog en droog. 
er wordt vaak op deze manier ontworpen. We beweren dat we 
‘leven met water’, maar ondertussen sluiten we het echte 
water alleen maar buiten. 

In reactie hierop heb ik een openbare ruimte ontworpen 
waarin het water van de rivieren vrij spel heeft. Het 
schiereiland is opgedeeld in 5 deelgebieden, elk met hun 
eigen oplossing voor het functioneren van de openbare 
ruimte bij hoge en lage waterstanden. deelgebied ‘de 
erven’ is op de pagina hiernaast uitgewerkt. 

Het aanwezige water wordt nu daadwerkelijk gebruikt om de 
openbare ruimte vorm, karakter en kwaliteit te geven.

Dit project is een reactie op de veelal 
defensieve houding bij het ontwerpen van 
openbare ruimte aan “bedreigend” water. 
Het water krijgt dit keer vrij spel. 
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Form follows 
river

DE PUNT
DE ERVEN 

DE HAVENbUURT

HET SCHIEREILAND

HET WERVENPARK

DE bIESbOSCHHAL
Deelgebied de Punt: 
openbare ruimte in de 
vorm van een vaste 
vlonder op veilige hoogte.

Deelgebied de Erven: 
openbare ruimte in de 
vorm van veranda’s die 
aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden.

Deelgebied de Haven-
buurt: openbare ruimte 
in de vorm van een drij-
vende vlonder die meebe-
weegt op het water. 

Deelgebied het 
Wervenpark: openbare 
ruimte in de vorm van 
lage, natte delen en 
verhoogde, droge delen.

Deelgebied het 
Schiereiland: openbare 
ruimte in de vorm van 
loopbruggen op hoogte 
tussen gebouwen.

Per deelgebied is 
eveneens nagedacht 
over de omgang met 
parkeren, bereikbaarheid, 
verlichting, en beplanting 
bij hoge waterstanden.

WATERSTAND 0.60 + NAP WATERSTAND 1.30 + NAP WATERSTAND 1.75 + NAP WATERSTAND 2.90 + NAP

WATERSTANDEN DORDRECHT HUIDIG WATERSTANDEN DORDRECHT OVER 100 jAAR
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