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Boya Zhang used a design intervention to 
open up the reading of the site, based upon her 
study of the experience of a walk. Indeed, bodily 
sensation and muscle movement are closely re-
lated to perception. As James Gibson elaborated: 
‘Not only does [locomotion] depend on percep-
tion but perception depends on locomotion  
inasmuch as a moving point of observation is 
necessary for any adequate acquaintance with 
the environment. So we must perceive in order to 
move, but we must also move in order to per-
ceive.’3 In Zhang’s graduation project, a crucial 
tool to make the personal experience objective 
was the musical score as a notation system,4 
following the idea that walking is similar to mu-
sic, connecting motion and time, and combining 
different threads into one composition. She  
proposed different walking routes connecting the 
fragments of the urban landscape of Germany’s 
Ruhr. To achieve this, she developed a set of 

hebben geprobeerd een analytische manier te ont
wikkelen om structuur en objectiviteit aan hun eigen 
subjectieve ervaringen toe te voegen en deze in hun 
ontwerpen te incorporeren. 

Boya Zhang probeerde al ontwerpend het verhaal 
van een gebied te lezen, waarbij ze zich baseerde  
op haar studie naar de ervaring van een wandeling. 
Lichamelijke gevoelens en spierbewegingen zijn 
nauw verwant met waarneming, volgens James 
Gibson: ‘Niet alleen is voortbeweging afhankelijk 
van perceptie, perceptie is evenzeer afhankelijk van 
voortbeweging, in de zin dat een bewegend obser
vatiepunt noodzakelijk is voor een adequate kennis
neming van de omgeving. In andere woorden, we 
moeten waarnemen om te kunnen voortbewegen, 
maar we moeten ook voortbewegen om kunnen 
waarnemen.’3 In Zhang’s afstudeerproject was de 
muzikale partituur als notatiemethode een cruciaal 
gereedschap om de persoonlijke ervaring te objec
tiveren.4 Muziek en wandeling zijn vergelijkbaar in 

Hoe kun je ontwerpen vanuit de ervaring van een 
specifieke plek? In de afgelopen jaren begeleidden 
we een aantal studenten van de TU Delft in het  
gebruik van narratieve methoden voor analyse en 
ontwerp van een plek. In sommige van de projecten 
lag de nadruk op de verhalende analyse van het  
landschap, terwijl andere de verhalende technieken 
als sociale strategie inzetten of narratieve verbeel
ding gebruikten als manier om tot nieuwe beelden  
te komen. Door bondig op enkele projecten terug te 
kijken, hopen we aan te tonen hoe de verschillende 
narratieve methoden de studenten in staat stelden 
zich op specifieke aspecten van het plekmaken  
te richten, terwijl ze de potenties van de verhalende 
methode verkenden om een stap voorbij het subjec
tieve te zetten.

De ervaring van een plek:
paden en sequenties

‘Er is een overeenkomst (…) in ieder pad en ieder 
verhaal. Een deel van wat wegen, sporen en paden 
als gebouwde structuren zo uniek maakt, is dat ze 
door een sedentaire toeschouwer niet in één keer 
overzien kunnen worden. Zij ontplooien zich over 
de tijd naar die toeschouwer terwijl hij of zij zich 
erdoorheen beweegt, zoals een verhaal zich ont
plooit voor diegene die het leest of hoort; een 
haarspeldbocht is als een plotwending, een steile 
helling als een spanningsboog, een kruispunt als 
een introductie van een nieuwe verhaallijn, en de 
bestemming is als het einde van het verhaal.’1

Verhalen kunnen op een bepaalde manier dus  
als paden worden beschouwd, met zowel bestem
mingen als omwegen. Ze zijn doelgericht en hebben 
tussentijdse mijlpalen, waar ‘hoofdstukken van  
het verhaal’ worden verteld. Maar de meeste paden 
zijn niet ontworpen om een verhaal te vertellen: ze 
kunnen in iedere richting bereisd worden, zonder 
expliciete of begrijpelijke verhaallijn. De volgende 
twee projecten zijn ‘beschouwingen’ van specifieke 
landschappen. Door gebruik te maken van paden en 
opeenvolgende ervaringen, trachten deze projecten 
de gevoelens, de herinneringen en de beelden te 
vatten die de plek oproept: ‘De gevoelens bij een 
plek zijn wel degelijk de geprojecteerde emoties van 
individuen, maar deze zijn gegrond in een collectief 
gedeelde ervaring die nergens anders tot stand kan 
komen. Zij horen bij die plek.’2 Beide studenten 

In recent years, we have guided a number of stu-
dents at Delft University of Technology in their  
use of narrative methods for the analysis and design 
of places, taking the experiential qualities of place 
as a point of departure. In some of the works the 
focus was on the narrative analysis of the lands-
cape, while others used narrative techniques as a 
social strategy or as a means to evoke new image-
ries. Briefly discussing some of these projects,  
we aim to show how different narrative methods 
have allowed the students to focus on specific 
aspects of place making, taking their subjective 
experience as a starting point, while exploring the 
potential of narrative methods to move beyond  
the subjective. 

Experience of Place:
Paths and Sequences

‘There is a resemblance . . . between every path 
and every story. Part of what makes roads, trails, 
and paths so unique as built structures is that 
they cannot be perceived as a whole all at once 
by a sedentary onlooker. They unfold in time as 
one travels along them, just as a story does as 
one listens or reads, and a hairpin turn is like  
a plot twist, a steep ascent a building of suspense 
to the view at the summit, a fork in the road an 
introduction of a new storyline, arrival the end of 
the story.’1 

Narratives can be thought of as paths,  
containing both destinations and deviations. 
They are purposeful and have intermediate goals, 
where ‘chapters of the story’ are told. But most 
paths are not designed to tell a story. They can 
be traversed in any direction without explicit or 
understood narratives. The following two pro-
jects are ‘readings’ of particular landscapes, 
working with the paths and sequences of experi-
ence, trying to grasp the feelings, memories and 
images the place may evoke: ‘The feelings of a 
place are indeed the mental projections of indi-
viduals, but they come from collective experience 
and they do not happen anywhere else. They 
belong to the place.’2 Both students attempted 
to develop an analytical way to add structure and 
objectivity to their own subjective experiences 
and to identify experiential qualities that could 
serve as starting points for design.

Klaske Havik & Saskia de Wit

Narrating Places beyond the Subjective
Delft University of Technology Graduation Projects

Verhalende plekken voorbij het subjectieve
Afstudeerprojecten TU Delft

1. Rebecca Solnit, Wanderlust:  
A History of Walking (Londen: 
Penguin Group, 2001), 201. 
2. Eugene Victor Walter, 
Placeways: A Theory of the Human 
Environment (Chapel Hill, NC:  
The University of North Carolina 
Press, 1988), 21.
3. James Gibson, The Ecological 
Approach to visual perception 

(Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Ass., 1986), 223.
4. Zie: Lawrence Halprin, The 
RSVP Cycles: Creative Processes 
in the Human Environment  
(New York: George Braziller, 1970); 
Donald Appleyard, Kevin Lynch en 
John R. Myer, The view from the 
road (Cambridge, MA: MIT Press, 
1965). 

1. Rebecca Solnit, Wanderlust:  
A History of Walking (London: 
Penguin Group, 2001), 201. 
2. Eugene Victor Walter, 
Placeways: A Theory of the Human 
Environment (Chapel Hill, NC: 
The University of North Carolina 
Press, 1988), 21.
3. James Gibson, The Ecological 
Approach to Visual Perception 

(Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Ass., 1986), 223.
4. See: Lawrence Halprin, The 
RSVP Cycles: Creative Processes 
in the Human Environment  
(New York: George Braziller, 1970); 
Donald Appleyard, Kevin Lynch 
and John R. Myer, The View from 
the Road (Cambridge, MA: MIT 
Press, 1965). 

Boya Zhang: Score of a walk in the Vondelpark./ Boya Zhang: notatie van een wandeling in het Vondelpark. 
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het parallelle onderzoek naar de drie plekken en het 
ontwerp voor drie locatiespecifieke ingrepen toonde 
aan dat ondanks de schijnbaar grote gelijkenissen, 
elke plek toch zijn eigen karakter heeft. De narra
tieve sequenties hielpen om de perceptuele  
kwaliteiten van schijnbaar ‘plaatsloze’ ruimten te 
identificeren, zodat ze gebruikt konden worden in 
het ontwerp van nieuwe architectonische routes. 
Door de routes konden de ervaringen van de plek 
worden versterkt, zodat de plek zich beter in de 
herinnering van gebruikers en voorbijgangers kan 
hechten. 

Ruimtelijke biografieën:het verhalende 
als sociale strategie

Kate Unsworth probeerde het gezichtspunt van 
lokale inwoners te betrekken bij een ontwerpstra
tegie voor de stad Sheffield. Om erachter te  
komen op welke manieren een stad wordt gebruikt 
en begrepen, ontwikkelde ze een methode om de  
‘geleefde’ ervaring van een plek te doorgronden.5 
Bestaande inwoners van Sheffield werden betrok
ken bij haar collectie ‘ruimtelijke biografieën’.  
De teksten brachten de plekken en objecten van 
de stad in kaart, die belangrijk waren voor  
inwoners met verschillende achtergronden. De 
biografieën gaven vervolgens richting aan het ont
werpproces, en functioneerden als een test voor 
mogelijke ontwerpoplossingen. De methode van 
ruimtelijke biografieën biedt een op de mens geo
riënteerde benadering, die de bijzonderheden en 
complexiteiten van het dagelijks leven verbindt 
met de identiteit van een plek. De biografieën ma
ken het mogelijk te begrijpen hoe een immateriële, 
sociaal verankerde ervaring van ‘verbinding’  
gerelateerd kan worden aan de materiële fysieke 
omgeving en de bijbehorende – misschien ook 
immateriële – structuren. 

Op vergelijkbare wijze paste Laurien Korst  
ruimtelijke biografieën toe om de verschillende 
sociale en temporele lagen in het kustdorp Katwijk 
te duiden. Ze definieerde vier fictieve karakters, 
gebaseerd op gebruikersprofielen in Katwijk, elk  
van een andere leeftijdsgroep en sociale klasse,  
en verbeeldde hoe gehecht zij waren aan typische 
elementen van het vissersdorp: de binnenhaven, 
het strand, de boulevard, het centrum. In haar  
ontwerp voor een voormalig havendok integreerde 
ze het gezichtspunt van de verschillende karakters, 
en ontwikkelde ze een aantal dynamische scenario’s 
die rekening hielden met de diverse situaties en 
gebruiken door de seizoenen heen. 

ences and therefore allow the place to speak to  
its users and passers-by. 

Spatial Biographies:
Narrative as Social Strategy

Kate Unsworth set out to involve the perspective 
of local inhabitants in the design of an urban  
strategy for the English city of Sheffield. To 
deepen her awareness of the range of ways in 
which the city is used and understood, she deve-
loped a methodology centred on capturing and 
understanding the ‘lived experience’ of place.5 
‘Spatial biographies’ of (real) Sheffield residents 
were gathered, which mapped important spaces 
and objects of the city for inhabitants with  
different backgrounds. As such, the biographies 
were used to guide design decisions and ‘test’ 
the possible outcomes of design. The method  
of spatial biographies offered a people-centred 
approach that related the particularities and 
complexities of daily life to the identity of place. 
The biographies allowed understanding how an 
intangible, socially embedded experience of 
‘connection’ could relate to the tangible physical 
environment and its attendant – perhaps also 
intangible – structures. 

Similarly, Laurien Korst used spatial biogra-
phies to address the different social and temporal 
layers of the Dutch coastal town of Katwijk.  
She defined four fictional characters based on  
user profiles in Katwijk, each of a different  
age group and social class, and depicted their 
attachment to typical landscape elements of the 
fisherman village: the inner harbour, the beach, 
the boulevard, the town. In her design for a relict 
harbor dock, she integrated the perspective of  
the different characters and developed dynamic 
scenario’s that included different seasonal  
situations and uses of the site. 

Narrative Imagination: Real and Fictional 
Stories as Creative Tools

Sido Cherel set out to capture her perception  
of an urban harbour dock in the Dutch port city 
of Rotterdam, unravelling a selection of charac-
teristic elements of the site. Intrigued by the 
hard and soft edges of between land and water, 
she produced both poetic texts and associative 
images, challenging the boundary between land 
and water in different spatial compositions.  
In parallel, fascinated by the intrinsic paradox of 
the greenhouse, she proposed a series of patios 

de manier waarop zij tijd met beweging verknopen 
en van de losse draden één compositie maken. 
Zhang stelde verschillende wandelroutes voor, die 
de fragmenten van het urbane landschap in het 
Ruhrgebied moesten verbinden. Om die verbinding 
te maken, ontwikkelde ze een reeks notatiesystemen 
waarmee ze de wandeling kon vastleggen. Door 
tijdens het lopen haar eigen ervaringen te ontleden, 
vertaalde ze essentiële manieren van waarnemen 
– kinesthesie (de waarneming van het lichaam  
in beweging), zien en horen – naar diagrammen die 
bochten, kruispunten, het stijgen en dalen van we
gen, schaal en proportie van de ruimte, en geluid  
en zicht uitdrukken.

Kirsten van Haeren wilde een plek van betekenis 
maken op drie schijnbaar ‘plaatsloze’ locaties in  
de rafelrand van het Nederlandse stedelijke land
schap. Het project maakte gebruik van een metho
de waarmee op verschillende niveaus sequenties 
worden gevormd. Eerst toonde ze reeksen van 
ervaringsaspecten door de gevonden sferen vast te 
leggen op ansichtkaarten: die beelden beschreven 
de reis door het landschap. Daarna ontwikkelde ze 
diagrammen waarin ze termen gebruikte als ‘bena
dering’, ‘verwachting’, ‘drempel’ of ‘blootstelling’ 
als versterkte weergaven van de ervaring van de 
plek. Deze reeksen vormden de basis van het ont
werp voor de ingrepen in het landschap. Als laatste 
werd ook het project zelf een verhalende reeks:  

scores to record the experience of walking. 
Dissecting her own experiences while walking 
different walks, she translated essential modes 
of perception – the kinaesthetic, the visual and 
the auditory – into diagrams expressing turns  
in the road, ascending and descending, road 
crossings, scale and proportion of space, sound 
and vision. 

Kristen van Haeren’s aim was to create place 
on three seemingly ‘placeless’ sites at the fringes 
of the Dutch urban landscape. The project used 
the method of sequencing on different levels. 
First, she presented sequences of experiential 
aspects, capturing encountered atmospheres in 
postcards describing the journey across the land-
scape. Then, she developed sectional diagrams, 
using terms such as ‘approach’, ‘anticipation’, 
‘threshold’ or ‘exposure’ as amplified stages of 
experiencing the place. These sequences formed  
a basis for the design of landscape interventions. 
Finally, the project itself became a narrative  
sequence: the parallel investigation of three sites 
and the design of three site-specific interventions 
showed that despite their seeming similarity,  
each site had its own place-defining characteris-
tics. The narrative sequence helped to identify and 
structure the experiential qualities of seemingly 
placeless sites and transcribe them to new  
architectural routes that offer amplified experi-
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5. See Klaske Havik, Urban 
Literacy: Reading and Writing 
Architecture (Rotterdam: nai010 
publishers, 2014); Jan Kolen and 
Hans Renes, ‘Landscape 
Biographies: Key Issues’, in:  
J. Kolen, H. Renes and R. Hermans 

(eds.) Landscape Biographies: 
Geographical, Historical and 
Archaeological Perspectives on 
the Production and Transmission 
of Landscapes (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2015).

5. Zie: Klaske Havik, Urban 
Literacy: Reading and Writing 
Architecture (Rotterdam: nai010 
publishers, 2014; Jan Kolen en 
Hans Renes, ‘Landscape 
Biographies: Key Issues’, in:  
J. Kolen, H. Renes en R. Hermans 

(red.) Landscape Biographies: 
Geographical, Historical and 
Archaeological Perspectives on 
the Production and Transmission 
of Landscapes (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 
2015).

Kristen Van Haeren: Diagram of experiential sequence, fragments of 
the three designs./ Kristen Van Haeren: diagram van perceptuele 
sequentie; fragmenten van de drie interventies. 

Laurien Korst: Spatial biographies of Katwijk./ Laurien Korst: 
ruimtelijke biografieën van Katwijk.
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and drawing, the designer acts as a – creative – 
medium between the existing place and the  
imagined one of the design. 

What these approaches have in common is that 
they interweave design analysis and analytical 
design, using personal experience as a tool to un-
derstand and create (urban) landscapes. To do so, 
the students needed to develop an awareness of 
(inter-) subjectivity and explore the balance bet-
ween the perceiver – the subject – and the percei-
ved landscape – the object. And here resides the 
vulnerability of such an approach as well, as it 
includes a tacit assumption that people will some-
how perceive like the designer does, that our un-
derstanding equals the understanding of others, 
and that designs can determine perception and 
behaviour. Acknowledging that they cannot  
(and should not) prescribe the uncertain affective 
capacities and propensities of human emotional 
interactions with designed landscapes, their  
designs are rather catalysts for the transaction 
between people and space, creating possiblities 
for engaging and disclosing qualities of a location 
that would otherwise remain hidden. The use of 
narrative tools helped to structure and in a way 
make experiential aspects objective, explore the 
perspectives of other possible users, inhabitants 
or passers-by, and base fictional projections on 
in-depth readings of the existing physical reality  
of the site. 

bibliotheek in drie delen in de Italiaanse Alpen 
reageert op verschillende typen landschap (vallei, 
heuvel, berg) en verkent de verwevenheid tussen 
landschap en architectuur. Geschreven verhalen 
over de plek gaven aanleiding om tekeningen te 
maken van de verbindingen tussen landschap en 
architectuur, terwijl de schetsen voor de biblio
theek weer tot nieuwe verhalen leidden over de 
manier waarop bezoekers de materialiteit van 
gebouwen ervaren, de manier waarop licht het 
gebouw binnenvalt of het landschap wordt omka
dert. Door de wisselwerking tussen schrijven en 
tekenen, wordt de ontwerper een – scheppende 
– bemiddelaar tussen een bestaande plek en de 
verbeelde versie daarvan in een ontwerp.
Wat al deze benaderingen gemeen hebben, is dat 
 zij ontwerpende analyses en analytisch ontwerpen 
verweven, waarbij ze gebruik maken van de per
soonlijke ervaring als middel om (stedelijke) land
schappen te begrijpen en daarvoor te ontwerpen. 
Om dit te bereiken, moesten de studenten een 
gevoel voor intersubjectiviteit ontwikkelen, het 
evenwicht ontdekken tussen de waarnemer (het 
subject) en het waargenomen landschap (het ob
ject). Hierin schuilt meteen ook de kwetsbaarheid 
van een dergelijke aanpak. Er zit een verborgen 
aanname in dat mensen precies dezelfde ervaringen 
zouden hebben als de ontwerper, dat ons begrip  
van een plek gelijk is aan dat van anderen, én dat 
ontwerpers ervaring en gedrag kunnen bepalen. 
Maar als de ontwerper erkent dat hij niet kán bepa
len (en dat ook niet zou moeten kunnen) hoe de 
onvoorspelbare menselijke interactie of affectie 
met het ontworpen landschap tot stand komt,  
dan worden de ontwerpen meer katalysatoren voor 
de transactie tussen mens en ruimte. Dat schept 
mogelijkheden om de kwaliteiten van een plek die 
anders verborgen waren gebleven, aan te spreken 
en te ontsluiten. 

Het gebruik van narratieve methoden hielp in  
deze studies om ervaringsaspecten te structureren en 
objectief te maken; om meningen en gezichtspunten 
van andere gebruikers, bewoners of voorbijgangers  
te verkennen, en om fictieve ontwerp voorstellen te 
baseren op een diepgravend begrip van de bestaan
de, fysieke realiteit van een plek. 

Vertaling: Rik de Brouwer

and interior scenes around this idea of enclosed 
orchestrated nature. The combination of the 
greenhouse model and the observed site conditi-
ons with the omnipresence of water invited to 
imagine series of connected water gardens. 
These fictional constructions, expressed in text, 
collages and models, shifting between intuition 
and analysis, were equally fed by fictional  
associations as they were by the site – connec-
ting poetic imagination to the physical reality  
of place.

Davide Perrotoni used the act of writing not 
only as a way of ordering and making sense of  
all the input gathered from the place but also  
as a way of engaging the mind, a different mode 
parallel to that of drawing to exploit creativity and 
enable the design to arise from the setting and 
function. The design of a three-fold library in the 
Italian Alps, responding to different landscape 
types (valley, foothill and mountain) explored the 
interrelationship between landscape and architec-
ture. Written narratives about the site triggered 
drawings of spatial connections between land-
scape and architecture, while initial sketches for 
the library generated further stories about the 
visitor’s perception of the materiality of the build-
ings, the way the light would enter the building or 
the way the landscape was framed. In this ap-
proach, by continuously shifting between writing 

Verhalende verbeelding: verhalen als 
creatief gereedschap

Sido Cherel trachtte haar ervaring van een stedelijk 
havendok in Rotterdam te beschrijven, en zo be
paalde kenmerken van het gebied bloot te leggen. 
Geïntrigeerd door de harde en zachte grenzen tus
sen land en water, produceerde ze zowel poëtische 
teksten als associatieve beelden, waarmee ze de 
grens tussen water en land tartte in verschillende 
ruimtelijke composities. Omdat ze ook gefasci
neerd is door het paradoxale van een kas, stelde ze 
een serie patio’s en interieurs voor rondom dit idee 
van de gevangen en gearrangeerde natuur. De 
combinatie van kas en wat ze in het gebied zoal had 
geobserveerd, met overal het water, resulteerde in 
het ontwerp voor een serie verbonden watertuinen. 
Deze fictieve constructies, verbeeld in tekst, collages 
en modellen, voortdurend schakelend tussen intuïtie 
en analyse, werden gevoed door zowel associaties 
als de plek zelf – poëtische verbeelding, verbonden 
met de fysieke realiteit van de plek.

Davide Perrotoni gebruikte het schrijven niet 
alleen om alle verzamelde informatie over de plek 
te ordenen en begrijpelijk te maken, maar ook 
om actief over de plek na te denken. Dit is een 
andere manier om, parallel aan het tekenen,  
creativiteit maximaal te benutten, en het ontwerp 
in staat te stellen de functionele randvoorwaar
den te overstijgen. Het ontwerp voor een 

Davide Perrotoni: Site observations and design detail: moving 
between writing and drawing./ Davide Perrotoni: observaties op 
locatie en ontwerpdetail: bewegen tussen schrijven en schetsen.

Sido Cherel: Fictional scene of urban water garden./ Sido Cherel: 
fictieve scene van een stedelijke watertuin.
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