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“campus”

“innovation district”,

“innovation hub”

"living lab” OR "field lab"

METHODE
De visualisaties op de postkaarten
zijn gemaakt door de eerste 15
zoekresultaten in Google Images
voor verschillende zoektermen te
verzamelen en telkens met elkaar
te combineren in één beeld.
De zoektermen zijn gebaseerd op
de woorden gebruikt op de website
van Campus Amsterdam: campus,
innovation district, innovation
hub, living lab en -nauw verwant
daaraan- field lab.
Zoekmachine: images.google.com
Zoekopdrachten:
“campus”,
“innovation district”,
"innovation hub”
"living lab” OR "field lab".
De eerste 15 resultaten zijn op
twee verschillende manieren
gevisualiseerd.

“campus”
“innovation district”,
“innovation hub”
"living lab” OR "field lab"

METHODE A:
Gefragmenteerd composietbeeld
De eerste methode combineert
fragmenten van alle afbeeldingen
tot een enkel nieuw beeld. Dit kun je
als volgt doen met de software
Adobe Photoshop:
Importeer alle 15 afbeeldingen
per zoekopdracht in een A4
werkbestand;
Pas het formaat aan zodat alle foto’s
dezelfde breedte hebben;
Centreer de afbeeldingen;
”Rasterize” alle lagen en kies voor de
optie: “Auto Blend Layers”,
en selecteer:
“Stack images”, “Seamless tones
and colors”, “Content aware fill
transparent areas”
Bewaar het nieuwe composietbeeld
per zoekopdracht als nieuwe
afbeelding.

"living lab” OR "field lab"

“innovation hub”

“innovation district”,

“campus”

METHODE B:
Gelaagd composietbeeld
De tweede methode combineert de 15
afbeeldingen in hun geheel tot een
enkel nieuw beeld. Dit kun je als volgt
doen met de software Adobe
Illustrator:
Importeer alle 15 afbeeldingen per
zoekopdracht in een A4
werkbestand;
Leg de afbeelding op elkaar, in de
volgorde van de zoekresultaten:
het top resultaat in Google Images
gaat bovenop, het tweede daaronder,
et cetera,
Pas het formaat van de afbeeldingen
aan zodat alle foto’s dezelfde breedte
hebben;
Centreer de afbeeldingen verticaal,
en lijn ze horizontaal uit op de
onderkant van het beeld;
Selecteer alle afbeeldingen en stel
de transparantie in op 30%;
Bewaar het nieuwe composietbeeld
per zoekopdracht als nieuwe
afbeelding.

