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Hoe gebruik je dit boek?
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Dit boek is een handleiding voor het zelf bedenken, maken en gebruiken van overtuigende maquettes.  

Het boek is ontstaan vanuit onze ervaring en plezier bij het gebruik van maquettes in het onderwijs en in de 

beroepspraktijk. Deze handleiding is bedoeld voor studenten in ruimtelijke disciplines, zoals stedenbouw-

kunde, tuin- en landschapsarchitectuur, openbare ruimte ontwerp of interieurarchitectuur. 

Veel mensen zien een maquette als een eindproduct, maar het is veel meer. Maquettes gebruik je als 

schetsmatige onderzoekstechniek, als ontwerptool en als communicatiemiddel. In de handleiding worden 

deze toepassingen toegelicht. Je ontdekt het geschikte type maquette en de daarbij passende uitstraling. 

Verder wordt de praktische kant van maquettebouw ruim toegelicht en geïllustreerd. De handleiding kan 

worden gebruikt als stappenplan bij het vervaardigen van maquettes of als naslagwerk voor materialen en 

technieken. Je ziet foto’s en tekeningen die tijdens vele projecten gemaakt werden.

In hoofdstuk 1 ‘Wat kan ik met een maquette?’ wordt verteld waarom je een maquette maakt en wanneer je 

deze kan gebruiken, namelijk als procesinstrument, tool voor vormstudies, communicatie- en presentatie-

middel. 

In hoofdstuk 2 ‘Aanpak, materialen en gereedschappen’ wordt de werkwijze  voor het bedenken en maken 

van een maquette behandeld. Je maakt kennis met de begrippen uitstraling en schaal. Welk materiaal kan 

je gebruiken? Welke gereedschappen zijn geschikt? Begrip voor de technische mogelijkheden staan in dit 

hoofdstuk voorop. 

In de hoofdstukken 3 t/m 5 ga je de drie typen maquettes die parallel lopen met vormstudie, ontwerp en 

presentatie onderscheiden. Dit zijn de schetsmaquette, ontwerpmaquette en presentatiemaquette. 

Omdat deze drie typen wezenlijk verschillen worden ze afzonderlijk behandeld. Voor elk type maquette 

wordt dieper ingegaan op het hoe en waarom, de juiste materialen en de werkinstructies bij het maken.  

De handleiding eindigt in hoofdstuk 6 met ‘Het proces in beeld’, een samenvatting in de vorm van twee 

fotoseries. Je kan in deze reeksen zien wat de rol van de maquette in het gehele proces is. 
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In dit hoofdstuk lees je waarom je een maquette maakt en wat je er mee kan. In paragraaf 1.1 wordt het 

gebruik als procesinstrument besproken. De maquette gebruik je om je werk te tonen en te bespreken, 

een projectfase af te ronden en weer verder te komen. Voor ontwerpers is de maquette als ontwerpmiddel 

onmisbaar. In paragraaf 1.2 zie je hoe maquettes jouw ontwerpproces op gang brengen en verdiepen. 

De consequentie van je idee wordt via de maquette zichtbaar. De derde toepassing, in paragraaf 1.3, is het 

gebruik als communicatie- en presentatiemiddel. Je krijgt handvatten voor overtuigende maquettes en tips 

die je behoeden voor valkuilen. 

Wat kan ik met een 
maquette?



91 Wat kan ik met een maquette?

1.1 Met een maquette stuur je het proces
Het ontwerpproces kent opeenvolgende stappen en een gestructureerde werkwijze: van hoofdopzet naar detail-
uitwerking; van idee naar realisatie. Bij maquettebouw sluit je hierop aan. Ook in tekeningen wordt deze fasering 
aangehouden: van houtskoolschets naar potloodschets, via (digitaal) ontwerp naar gedetailleerde uitwerking. 

De opeenvolgende fasen in het ruimtelijk ontwerp zijn onderzoek / ideevorming, ontwerpen / uitwerken en 
detailleren. Per fase gebruik je een ander type maquette, met een verschillend karakter, namelijk:

Door het 3D beeld van de maquette wordt een abstracte opgave concreet, zichtbaar en voelbaar. De maquette maakt 
duidelijk wat je wilt of juist wat je niet wilt. De onuitgesproken vraag achter de vraag (de opdracht) wordt duidelijker. 
Wel blijft het essentieel je voortdurend af te vragen in welke fase van het proces je bent en wat je in die fase nodig 
hebt. Ook is het van belang om je af te vragen met wie je te maken hebt: met professionals, met geïnteresseerden of 
met beiden. Dit vraagt een andere benadering en een andere maquette.

Maquettebouw is zowel een ontwerpmiddel als een instrument dat beslissingen losweekt. De maquette maakt kiezen 
mogelijk, niet alleen voor de ontwerper maar ook voor de opdrachtgever. Daarom is maquettebouw een instrument 
waarmee je het proces stuurt. 
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1.2 Met een maquette doe je vormstudies
In de ontwerpfase zijn 3D vormstudies onmisbaar. Het brengt je ontwerpproces op gang. De 3D vormstudie kan je zien 
als driedimensionaal schetsen. 3D ontwerpen is wezenlijk anders dan 2D ontwerpen. Het is de stap van lijn en vlak 
naar massa en ruimtelijkheid. Je kan als het ware om je ontwerp heen lopen, er in kijken en het voelen. Het is daarmee 
een eerlijke confrontatie met de werkelijkheid. En het kan leiden tot ontwerpkeuzes die je met een andere techniek niet 
ontdekt zou hebben. De 3D vormstudie is ook anders dan een 3D computertekening, omdat de computertekening in 
wezen in het platte vlak blijft. Daarbij komt dat je in de 3D computertekening geneigd bent een gunstig standpunt weer 
te geven. In de maquette is het standpunt niet vastgelegd. De kijker kan meerder standpunten zien. 
Een kanttekening hierbij is dat 3D vormstudies alleen niet zaligmakend zijn. Juist de afwisseling in 2D of 3D schetsen, 
2D detailleringen / aanzichten / doorsnedes en 3D vormstudies maakt dat je verder komt. Het is een cyclisch proces, 
wat tot inzicht en het ontwerp voert. 

De maquette helpt je om de ontwerpstappen te verhelderen. Hoe verloopt dit zoekproces? Meestal begin je met 3D 
schetsmatige vormstudies. Hiermee wordt de complexiteit van je opgave duidelijk. Daarmee voorkom je fouten in het 
begin. Deelopgaven worden zichtbaar. 

Vervolgens krijg je door het werken met 3D modellen steeds meer grip op de opgave. Je maakt studies over de indeling 
van de ruimte en de materiaalkeuzes. Je experimenteert om te komen tot nieuwe en verrassende toepassingen. 
Ook geeft het 3D model je inzicht in hoe je het uiteindelijk gaat maken, bouwen en produceren. Het is een oefening 
in het klein over de constructieve problemen die je in de toekomst tegenkomt. Het model is een confrontatie met de 
maakbaarheid, mits de materialen en de constructie van de maquette aansluiten op het te maken object. 

Denk wel goed na over de schaalsprong tussen maquette en werkelijkheid. De werkelijkheid ziet er anders uit dan de 
nagebootste ‘werkelijkheid’  van je maquette.
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Deze schetsmaquette geeft het ontwerpprincipe van een hellingbaan voor sloepen op een overnachtingsplaats aan. Door het werken met accentkleuren 
onderscheid je de belangrijke functies in het ontwerp, namelijk overnachtingsplaats, boot en hellingbaan; schaal 1:50.

1  Wat kan ik met een maquette?
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Schetsmaquette / vormstudie van een te schakelen tafel voor binnentuin zorgcentrum Katwijk in Oss; schaal 1:10.
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Vanuit de vormstudie wordt de stap naar de DO werktekening gezet.

1  Wat kan ik met een maquette?
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1.3 Met een maquette communiceer je 
De maquette heeft een grotere overtuigingskracht dan een plat beeld. Het is een zinvol en sterk communicatiemiddel. 
Een maquette verleidt, is een blije verrassing voor de kijker. De sfeer die je tijdens je toelichting gebruikt is anders 
dan bij een digitale presentatie. Er ontstaat een dialoog, in plaats van het eenrichtingsverkeer bij ‘het vertellen van het 
verhaal’. Meningen worden sneller uitgelokt. Bij onjuiste toepassing loop je echter het risico dat je boodschap niet 
of verkeerd overkomt. Door in gedachten op de stoel van de kijker / opdrachtgever te gaan zitten voorkom je basale 
fouten. 

Stel jezelf de volgende vragen voordat je begint met het ontwerpen en maken van een maquette:

Presentatiemaquette verbeeldt het basis idee van het ontwerp: een rijdende oven die een strook in het landschap verhard.
Gebakkenland; Ketter & Co; schaal 1:50. 
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Wat laat je zien?

Denk na wat je met je maquette wilt vertellen. Het is heel belangrijk dat je duidelijk voor ogen hebt wat je wel en wat je 
niet laat zien. Vertel het juiste verhaal op het juiste moment. Voor wie heb je de maquette gemaakt? Kijk door de ogen 
van die kijker. Welke vragen kan de maquette oproepen? Heb je dat wel overdacht? Voorkom dat de kijker er een eigen 
interpretatie aan geeft. Een maquette is niet vrijblijvend. Op wat je laat zien kan je moeilijk terugkomen. 

Is de maquette leesbaar?

Een goede maquette is begrijpbaar oftewel leesbaar, niet alleen voor een opdrachtgever of voor de toeschouwer, 
maar ook voor de ontwerper zelf. Het verhaal vertelt zichzelf. 

Welke sfeer roep je op?

Materiaalgebruik, detaillering en kleur zijn de ingrediënten voor sfeer. De materialen en kleuren die je gebruikt 
worden vaak letterlijk opgevat. Denk hierover na. Gebruik bijvoorbeeld geen glas als je een bakstenen gevel in 
gedachten hebt.  

Wanneer laat je de maquette zien?

De aanblik van een maquette is vaak het eerste moment waarop de opdrachtgever geconfronteerd wordt met zijn 
vraag. Het latente beeld van de opdrachtgever wordt concreet. Daarmee wordt duidelijk of de uitwerking door de 
ontwerper aan de eisen voldoet. Zwart-wit gedacht gaat de opdrachtgever voor het eerst meedenken. Denk dus na 
op welk moment je een maquette laat zien. Pak de maquette in of vervoer het in een doos. Met het uitpakken bepaal 
jij het moment waarop de aandacht op de maquette valt.   

Laat je de maquette achter?

Een maquette trekt de aandacht en roept reacties op. Het is een cadeautje, wat je meeneemt of achterlaat. 
Achterlaten is een projectmatige valkuil, omdat de discussie buiten jouw aanwezigheid doorgaat. Vooral in de 
schetsfase en de ontwerpfase loop je de kans dat men terugkomt op gemaakte afspraken. Jij bent dan al weer 
verder met ontwerpen.  

1 Wat kan ik met een maquette?
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