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Geacht team Erasmusveld,  

Met heel veel plezier hebben wij, als 
multidisciplinair team, onderzoek gedaan naar 
de opgave voor de ontwikkeling van het eerste 
gebied Proeftuin Erasmusveld. Terwijl wij de 
gedachten van BPD over de doelgroep en het 
plangebied omarmen, maakt ‘Volle grond’ 
duidelijke keuzes. 

Stel je voor: een duurzaam leefbare 
woonomgeving die de zintuigen bespeelt, 
ademt en leeft. Een ruimtelijke opzet die 
uitnodigt tot bewegen en activiteiten, tot 
samenkomen en ontspannen. Een woonwijk die 
alle kwaliteiten van leven in het buitengebied in 
zich draagt, maar ook stedelijke kwaliteiten te 
bieden heeft.

In deze presentatie stellen wij u onze visie en 
ons plan van aanpak voor. Met tekeningen, 
schetsen en foto’s brengen wij het concept tot 
leven. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Team Volle Grond
Amsterdam 24 januari 2017



Doelgroep 
Samenleven tussen rust en reuring  

De doelgroep ondersteunt de zoektocht 
naar een nieuw type woonbuurt, waar de 
kernwaarden gezond, stads en samenleven 
nauw met elkaar zijn verbonden. De doelgroep 
voor deze buurt wil en hoeft niet langer te 
kiezen tussen stad en buitengebied; zij vindt het 
hier beide!

Zoals het in de omliggende volkstuincomplexen 
sinds jaar en dag de norm is, zien de 
nieuwe buurtbewoners van de Proeftuin 
de waarde in van de gemeenschap. Ze 
vormen een levendige gemeenschap die als 
doel heeft samen de Proeftuin te vormen, 
te transformeren en te onderhouden. 
Verantwoordelijkheidsgevoel eindigt hier niet 
bij de schutting. Samen groenten verbouwen 
in door de buurt verspreide moestuinen en 
kassen is een voorrecht dat in de Proeftuin bij 
de dagelijkse gang van zaken hoort. Immers, 
welbevinden ontstaat door de verbinding die 
mensen met hun omgevingen kunnen maken.



Volle grond 
Leren van de volkstuin

De volkstuincomplexen inspireren door hun 
gemeenschapszin en door de manier van leven 
die ze representeren: met blote voeten in de 
volle grond. Net als BPD zien wij dat steeds 
meer stedelingen op zoek gaan naar deze 
sensatie, en in de volkstuin herkennen we de 
ideale typologie om dit voor hen te realiseren. 

Wij zien voor ons een woonwijk waar 
compacte, moderne woningen als tuinhuisjes 
in groene kamers staan, en waar de auto aan 
de rand van de buurt blijft. De ontsluiting 
verloopt langs groene paden, die onderdeel zijn 
van het uitgestrekte tuinlandschap: hagen, 
bloemrijk grasland, fruitbomen, waterlopen 
met natuurrijke oevers en struweel. Hierbij 
maken we dankbaar gebruik van de bestaande 
ondergrond, groenstructuur en waterlopen.



Hoofdstructuur; fijnmazig als in de volkstuin Het woonblok; in de as van de watertank

Ontsluiting; de auto aan de rand van de wijk

Het AVG; centraal voor heel Erasmusveld

Routing; speciaal ontworpen voor fiets- en voetganger 

In het eerste deelgebied van de Proeftuin 
worden volle bomen en activiteiten gericht 
op gezondheid en collectiviteit fraai 
ingepast in de structuur van de omgeving. 
De voetganger en fietsers hebben hier 
vrij baan, terwijl de auto (gedeeld of 
individueel) altijd goed is ondergebracht.



Het ontwerp - in grote lijnen
De informele mix van tuinen en 
landschapselementen in deze voormalige 
stadsrand is een kwaliteit.
Deze kans wordt aangegrepen om een uniek 
woonmilieu te creëren als schakel tussen 
de volkstuinen en sportvelden in, met het 
stadscentrum op fietsafstand en uitstekende 
vervoersverbindingen om de hoek. Hier komen 
stad en ommeland samen, en is er plek voor 
zowel rust als reuring. 

Assen uit de omgeving
In het groene landschap van de Proeftuin wordt 
geclusterde laagbouw afgewisseld door een 
enkel hoger bouwblok, welke uitgelijnd is op de 
assen uit de omgeving. 

Collectiviteit
Een grote verscheidenheid aan collectieve 
functies zal te vinden zijn in het 
Allesverzamelgebouw van Proeftuin 
Erasmusveld. In de eerste fase is collectiviteit 
overal in het woongebied ondergebracht. Naar 
huis gaan is elkaar ontmoeten.

Collectief Parkeren en autodelen
In het eerste deelgebied worden deelauto’s 
en het collectief parkeerveld gebruikt. In onze 
visie is dit niet een monofunctionele suburbane 
woonwijk, maar een groene buurt die leeft met 
de verscheidenheid van de stad.



Dwarsprofiel over het AVG, Ecolint en eerste fase - 1:250





Het Allesverzamelgebouw
maar dan ook echt alles  

Het Allesverzamelgebouw, waar parkeren 
geconcentreerd wordt ondergebracht en waar 
gemeenschappelijke functies een centrale plek 
krijgen, ligt in de tweede fase. De footprint van 
dit gebouw krijgt in de eerste fase (tijdelijk) 
al de functie van centraal parkeerveld met 
ruimte voor gemeenschappelijke functies. 
Men  parkeert op het Allesverzamelveld 
en wandelt naar huis. Op het veld is naast 
parkeren ruimte voor tijdelijke gebouwen 
(romney loodsen) met een buurtwerkplaats 
waar je aan je auto kunt klussen of een bootje 
kunt opknappen, een gemeenschappelijke 
schuur met tuingereedschap of een buurtcafe 
met muzieklokaal en ruimte voor opslag en 
uitwisseling van energie. 

Het eerste deelgebied kent ook een 
miniverzamelgebouw met een 12tal deelauto’s 
voor de pioniers van dit gebied.



fase 1 - parkeren in het veld, tijdelijke paviljoens fase 2 - parkeren en collectieve functies in constructiesysteem

fase 2c - optoppen en terugleggen naar behoefte

fase 2b - optoppen en terugleggen naar behoefte

fase 2d - optoppen en terugleggen naar behoefte

fasering AVG

Het allesverzamelgebouw begint heel low-key, 
met loodsjes of een kas die gebruikt worden 
door de bezoekers/parkeerders op het veld. 
Een vanzelfsprekende collectieviteit die zichzelf 
gemakkelijk kan bedruipen. Na de eerste fase 
wordt -afhankelijk van de behoefte en de groei 
van Proeftuin- het AVG verder opgetrokken. 
Het combineren van collectieve voorzieningen 
met parkeren ligt hier voor de hand. Het AVG 
functioneert nu als knoop- en verzamelpunt 
van tal van gemeenschappelijke functies, zoals 
bijvoorbeeld kinderdagverblijf, werkruimten, 
pakket-bezorpunt en buurtcafé. Het biedt 
ruimte voor parkeren, en de opwekking, 
opslag en uitwisseling van energie. Het is de 
dorpspomp van de Proeftuin, de hub voor 
sociaal en duurzaam leven in de wijk.



De promenade 
landschappelijk drager en ontmoetingsplek  

Na het wegzetten van de auto op het 
Allesverzamelveld  komt men terecht op 
de promenade: de hoofdontsluiting van de 
Proeftuin. Deze laan van fruitbomen loopt langs 
de bestaande waterloop, welke wordt verbreed 
en van oeverbeplanting voorzien. Tussen de 
bomen en het water komen de buurtbewoners 
elkaar vanzelf tegen; een opzet die interactie 
uitnodigt en de gemeenschapszin versterkt. 
Zo vormt de promenade de ruggengraat van 
de Proeftuin, een as die tevens doorgetrokken 
kan worden naar het aangrenzende 
volkstuincomplex om zo de nieuwe woonwijk 
verder met de omgeving te verbinden. De 
bomen zijn kersenbomen met vruchtdracht 
en rond het appartementengebouw 
staan appelbomen. Samen zijn ze de 
boomgaard van de buurt en goed voor kilo’s 
appelmoes, kersenvlaaien uit eigen oven en 
kersenpittengevechten.

Profiel promenade - 1:250



De tuinen 
voor jezelf en samen 

Net als in een volkstuincomplex staat je huis 
in je eigen tuin. Een brede haag omzoomt 
de tuin en biedt privacy en trekt tuinvogels. 
Per 3 woningen is er een gemeenschappelijke 
tuin of plaats met schuurtjes en een 
gemeenschappelijke kas. Hier is ruimte voor een 
gedeelde pizza oven, een lange picknicktafel 
en het repareren van je fiets. In het ecolint, 
naast het appartementengebouw en bij het 
Allesverzamelveld vind je gemeenschappelijke 
(moes-)tuinen.



Scala aan condities

Natuurlijke oevers

Speel-  en recreatieve voorzieningen

1. trapveldje    
2. natuurspeelplaats
3. moestuin met picknickplek

Bos en bomen

1. Meestrammige els
2. Verplantte oude wilg 
3. Haagbeuk, klimboom
4. Heesters en... met bloesem
5. Bestaand handhaven
6. Kersenbomen
7. Appelbomen

Ecozone gemiddeld 50m breedEconetwerk Oevers

Natte oever
Oever met gradient

Ecologische voorzieningen

1. Overzwaluwwal
2. Vogelbosje 
3. Paddenpoel
4. Oude wilgen voor 
    watervleermuis (zomerverblijf)
5. Kelder voor watervleermuis
    (winterverblijf)
6. Besrijke hagen voor vogels

Maaiveldhoogtes t.o.v. waterpeil



Het eco-lint 
Leef- en speelruimte voor allen

De promenade doorkruist het eco-lint. Hier 
gedijt niet enkel een breed scala aan flora 
en fauna, maar ook eenieder die komt om 
te wandelen, te fietsen, te ontspannen 
of te spelen. In de brede waterloop liggen 
eilandjes die de natuur verschillende condities 
bieden; geïsoleerd of verbonden, dicht bij 
de waterlijn en nat of iets hoger en droger. 
Natuurvriendelijke oevers, ruige eilandjes en 
bloemrijk grasland zijn hier beeldbepalend 
en worden afgewisseld door drukbezochte 
natuurlijke speelplekken, aan het water 
gelegen picknickvelden en een moestuin met 
klimbomen. 

Op één eiland ligt een trapveldje, omdat 
elke buurt een plek moet hebben waar een 
balletje getrapt kan worden. Voor enkele 
diersoorten maken we het extra interessant. Er 
is een stobbenwal voor oeverzwaluwen, 3 
verplantte oude wilgen voor watervleermuizen 
aan een geïsoleerde kikkerpoel. Het tuinenrijk 
wordt aangevuld met enkele dicht beplantte 
eilandjes met besdragende heesters en bomen 
die nestgelegenheid en voedsel bieden voor 
vogels.

plan ecolint 1:1000



Profiel Ecolint - 1:250
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Het tuinhuis 
Royaal wonen in het veld

Er is volop ruimte in de Proeftuin om 
echt in de volle grond te wonen, nu de 
auto op het Allesverzamelveld staat. 
Prachtige compacte tuinwoningen, 
variërend van 50 tot 80 m2 op 1 tot 
maximaal 2 woonlagen, liggen in clusters 
van drie verspreid over het veld. Elk 
tuinhuis is een hoekwoning in zijn 
eigen groene kamer, met in het hart de 
royale woonkeuken. Door openslaande 
deuren rondom loopt deze centrale 
ruimte onbegrensd over in de tuin, waar 
bewoners en gasten met open armen 
worden ontvangen op het ruime terras. 
De tuinhuizen worden gefundeerd op 
een kelder, waar de huisraad uit het zicht 
opgeslagen wordt en een watertank het 
grijswatersysteem bedient.





Gezond, stads, samen
Groots wonen boven het veld

Het bouwblok met semi-openbare hof uit 
de stedenbouwkundige visie, hebben wij 
vertaald naar een compact woongebouw. 
Zo ontstaat veel ruimte voor groen, 
tuinen en heerlijk uitzicht. Op de as van 
de noordelijk gelegen watertank komt 
het compacte bouwblok. 8 bouwlagen 
hoog met volledig naar buiten 
georiënteerde appartementen van 60 
tot 90 m2. Het staat stevig verankerd 
in het speciaal voor collectief gebruik 
vormgegeven openbare ruimte. Waar 
de deelauto’s, 12 stuks, klaarstaan om 
alle bewoners die hun auto toch dichtbij 
willen te bedienen.

De architectuur van dit gebouw sluit aan 
bij de karakteristiek van het deelgebied.
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Gezinsappartementen

Investeren in de ontsluiting. Wij hebben 
de gemeenschappelijke ruimtes royaal 
opgezet - ruimte en licht ten behoeve 
van sociale duurzaamheid, veiligheid en 
het mogelijk maken van ontmoetingen 
tussen bewoners. Het gebouw is 
compact en efficiënt. Elke woning 
heeft een heerlijke riante buitenruimte 
met uitzicht over een uniek groen 
landschap van tuinhuisjes.

fragment 3e verdieping - woningtypes



Appartementengebouw (56 appartementen)

Appartementen-
gebouw

woningen (aantal) BVO gebouw (m2) GBO woningen 
(m2)

inhoud (m3)

BG - 717 - 2508

1e 8 874 687 2622

2e 8 874 687 2622

3e 8 775 593 2326

4e 8 775 593 2326

5e 8 775 593 2326

6e 8 677 500 2030

7e 8 677 500 2774

Totaal 
hoogbouw

56 6144 4153 19534

Laagbouw per cluster (15 clusters van elk 3 woningen)

Laagbouw bouwlagen BVO (m2 incl. 
kelder en berging)

GBO (m2) Inhoud (m3)

woning type c 1 52 47 153

woning type d 1,5 + kelder 111 86 344

woning type e 2 + kelder 127 114 360

bergruimte 1 16 -

1 wooncluster (3 
woningen)

306 247 857

15 15 15

15 woonclusters 
(45 woningen)

4590 3705 12855

GBO per woningtype

GBO per 
woningtype

type woning woningen (aantal) GBO per woning 
(m2)

GBO totaal per 
woningtype (m2)

woning type a1 tweekamerappartement 8 81 -

woning type a2 tweekamerappartement 12 69 828

woning type a3 tweekamerappartement 8 58 464

woning type b1 driekamerappartement 8 91 728

woning type b2 driekamerappartement 12 79 948

woning type b3 driekamerappartement 8 67 536

woning type c tuinhuis 1 laag 15 47 705

woning type d tuinhuis 1,5 laag 15 86 1290

woning type e tuinhuis 2 lagen 15 114 1710

Totaal 101 5499
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woning type e 2 + kelder 127 114 360

bergruimte 1 16 -

1 wooncluster (3 
woningen)

306 247 857

15 15 15

15 woonclusters 
(45 woningen)

4590 3705 12855

GBO per woningtype

GBO per 
woningtype

type woning woningen (aantal) GBO per woning 
(m2)

GBO totaal per 
woningtype (m2)

woning type a1 tweekamerappartement 8 81 -

woning type a2 tweekamerappartement 12 69 828

woning type a3 tweekamerappartement 8 58 464

woning type b1 driekamerappartement 8 91 728

woning type b2 driekamerappartement 12 79 948

woning type b3 driekamerappartement 8 67 536

woning type c tuinhuis 1 laag 15 47 705

woning type d tuinhuis 1,5 laag 15 86 1290

woning type e tuinhuis 2 lagen 15 114 1710

Totaal 101 5499

1

Funenpark 1-4

1018 AK Amsterdam

T +31 (0)20 344 9700

F +31 (0)20 344 9799

www.dokarchitecten.nl1612-004

Terrein totaal: 12,100 m2

uitgeefbaar terrein: 8,500 m2



Plan van aanpak
Fasering & participatie

Onze visie voor de ontwikkeling van de 
eerste fase van de Proeftuin is afgestemd 
op de door BPD beoogde fasering. 
Belangrijk is dat in elke stap van de 
ontwikkeling een leefbare omgeving 
geboden wordt die uitnodigt tot 
activiteiten.

De bestaande groenstructuur en 
waterlopen, karakteristiek voor 
de volkstuin-kwaliteit van de wijk, 
vormen gedurende deze ontwikkeling 
een prachtige setting voor de eerste 
bewoners van de Proeftuin. De actuele 
vraag naar parkeerplekken bepaalt 
hoeveel parkeerruimte collectief of als 
deelauto wordt aangeboden.

Wie op deze manier wil wonen, wil bij 
het ontwerpproces betrokken worden. 
Deze toekomstige bewoners willen de 
gelegenheid krijgen om mee te denken 
en mee te praten over beslissingen. In 
alle stadia van ontwikkeling bieden wij 
hen workshops. Hun wensen worden 
gehoord en verwerkt.



Samenwerken

Goede communicatie met alle 
stakeholders is een kerncompetentie 
van ons team. Communicatie door 
interviews, workshops, maquettes en 3D 
modellen. Elk ontwerpproces beginnen 
wij met vraaggesprekken met de 
gebruikers, om zo het PvE te vertalen in 
de gewenste sfeer. Wij ontwerpen op een 
interactieve manier, zo inventariseren wij 
wensen en verlangens van bewoners en 
stakeholders. In alle fases met maquettes, 
schetsen, workshops op locatie en 3D 
BIM, het systeem dat de opdrachtgever 
en gebruiker de gelegenheid geeft elke 
stap, mee te kijken en beslissen. 

Onze bureaus zijn getraind in het 
soepel schakelen tussen schaalniveaus: 
tegelijkertijd nadenken over de 
samenhang met het grote geheel en 
over de sfeer, vorm en functie van een 
stedenbouwkundige ruimte of een 
gebouw.

Door samensmelting van, en plezier in 
elkaars expertise komen tot een optimaal 
resultaat. 



Team Volle grond

Dok Architecten: Bob de Rijk, Nikan 
Foumani, Marike van der Schee, Liesbeth 
van der Pol en Patrick Cannon
Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten: 
Sanne Allersma, Marie-Laure 
Hoedemakers en Lodewijk Baljon
Arjan van Timmeren prof. dr ir Arjan van 
Timmeren, professor of Environmental 
Technology & Design; at TU Delft 

Het jonge talent van deze drie bureau’s 
hebben dit plan op integrale wijze 
ontworpen. Jong talent: gesteund door 
de vakkennis en ervaring van de seniors. 
Inspiratie en realiteitszin gingen samen 
op. 

Dit team staat voor u klaar, om zich met 
dankbaarheid en plezier in te zetten voor 
Volle grond Proeftuin Erasmusveld! 




