
stap 1: de eerste steen in het water

stedelijk ecosysteem in balans
Waar is de BALANS gebleven? Op dit 
moment verbruiken we meer energie 
en grondstoffen dan we teruggeven. 
Arm en rijk, verschillende 
culturen en achtergronden 
raken steeds verder van elkaar 
verwijderd. De wereld verandert en 
is continu in beweging. Stilstaan 
is geen optie. Door middel van 
BIOTOOPARCHITECTUUR brengen 
wij zowel het ecosysteem als de 
maatschappij weer terug in haar 
natuurlijke evenwicht. 
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stedelijk Laboratorium
Wij zien de oproep van Proeftuin 
Erasmusveld als een unieke kans 
voor een dynamisch STEDELIJK 
LABORATORIUM, waar gezamenlijk 
onderzoek naar nieuwe woonvormen 
en duurzame maatregelen gedaan 
wordt. Voor nieuwe oplossingen 
is lef nodig en wij gaan die 
uitdaging aan! 
Geïnspireerd door de natuur – 
die voortdurend op zoek is naar 
balans – stellen we voor om het 
plangebied en haar (toekomstige) 
bewoners te zien als een STEDELIJK 
ECOSYSTEEM, waar de mens en de bij 
de mens behorende (energie)stromen 
en kringlopen deel van uitmaken. 
ecosysteem
Het ideale natuurlijke ecosysteem 
is het regenwoud, waarbij de 
kringlopen volledig in balans zijn 
en de bosvloer de voedingsbodem 

vormt voor de biotoop. Dit 
principe gebruiken we voor de 
planlocatie, die zich bevindt op 
een overgangsgebied tussen bos 
en woestenij. We herstellen het 
oorspronkelijke ecosysteem van de 
plek. Niet door dit planmatig aan 
te planten en op te leggen, maar 
door te faciliteren en voorwaarden 
te scheppen vanuit abiotische 
en biotische factoren. Vanuit 
de oorspronkelijke grondlagen 
en waterstructuur – voor zover 

organische Groei
ORGANISCHE GROEI is een bewuste 
keuze. In tegenstelling tot de 
aanpak van statische fasering 
geeft dit dynamische model 

Organische groei - een stappenplan

eco/gezond - het hele gebied is een ecologische zone, en overal is ruimte voor water; hele jaar 
rond, op piekmomenten en daarbuiten; we herstellen de bosvloer (voedingsbodem plangebied( en de 
oude biotoop (bos en woestenij)zoveel mogelijk
sociaal/samen - allesverzamelgebouw (100 parkeerplaatsen) = kern gebied/knooppunt met stad (OV-
halte)
ruimtelijk/stad - bestaande tiny houses/ pioniers blijven en kunnen uitbreiden - zij zijn de 
voorlopers/wegbereiders; 100 woningen toevoegen in ongeveer 10 habitats, eerste concentratie 
rondom kern gebied; terrein is autoluw, paden alleen voor hulpdiensten en verhuizen. Natuur is 
het uitgangspunt, verharding wordt alleen waar nodig toegevoegd

stap 2: een mogelijke tussenstand
eco/ de gezonde stad: maximaal gebruik van omgevingsfactoren die positief op lichaam en geest 
werken. Simpele uitgangspunten en oplossingen hebben positieve gevolgen voor onze gezondheid 
- planten en bomen zijn gegroeid en vermenigvuldigd; meer insecten en vogels en andere dieren; 
schonere lucht
sociaal/samen: we gaan meer delen. Dit verstevigt de maatschappelijke samenhang en verkleint onze 
footprint - alles-verzamel-gebouw uitbreiden, parkeren blijft gelijk (meer mensen delen een auto)
ruimtelijk/stad: de openbare en collectieve ruimte nodigt uit tot ingebruiknemen en ontmoeten. 
Niet alle voorzieningen bevinden zich binnenshuis! - 200 woningen in verschillende afmetingen, 
meer of minder stedelijk gesitueerd, zodat een diversiteit aan mensen hier kan en wil wonen.

stap 3: dynamische proeftuin
eco/gezond - in balans
sociaal/samen - minder parkeren, meer ruimte voor collectieve voorzieningen in allesverzamelgebouw
ruimtelijk/stad - nu 350 woningen, nog steeds groen en ruimtelijk; er is plek voor uitbreiding 
zonder de kwaliteit van het plan of de balans te verliezen; maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen zorgen voor een varieteit aan habitats

die nog aanwezig zijn – bouwen 
we een ecologisch fundament 
(bosvloer, voedingsbodem) voor 
een groene, gezonde WOONBIOTOOP. 
De biodiversiteit die door deze 
biotoopontwikkeling ontstaat is 
specifiek voor dit plangebied. 
Zo transformeert het gehele 
plangebied tot een ecogebied, dat 
verbonden is met de al aanwezige 
grotere ecologische groen- en 
waterstructuren van Den Haag.

bosvloer/ voedingsbodem
Het belang van de bosvloer, de 
laag onder en direct boven het 
maaiveld is groot. Bij de creatie 
van natuur gebruiken we die kennis 
al lang. Bij de creatie van onze 
woonomgeving niet of nauwelijks. 
Door de BOSVLOER zijn eigen, 
onaangetaste, ruimte te geven 
creëer je het fundament voor 
de gezonde stad. Als organische 
spons waarmee veel stedelijk 
problemen kunnen worden opgelost; 
biologisch en klimatologisch! 
Terug naar de natuur levert op 
die manier veel op terwijl het 
véél minder kost. 

de mogelijkheid te reageren 
op toekomstige ecologische, 
sociaal-maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. 
Zo kunnen we snel anticiperen en 
een andere balans zoeken wanneer 
een onderdeel (bijvoorbeeld 
financieel) onhaalbaar blijkt of 
behoeftes veranderd zijn, zodat 
het totale ecosysteem nooit in 
gevaar komt. 
Er is balans en samenhang op drie 
niveaus: ecologisch (gezond), 
ruimtelijk (stads) en sociaal-
maatschappelijk (samen). Organische 
groei is het uitgangspunt voor 
elk van deze drie systemen, die 
tegelijkertijd naast en met elkaar 
functioneren.

zee duinen bos woestenij

plangebied



ruimte voor 
experiment/ 
eigen 
initiatief

habitat, huis, cocon
De samenleving is snel aan het 
veranderen, er is een grote 
diversiteit aan woonbehoeftes. 
Het standaard gezin is niet meer 
de norm. We leven alleen, als stel 
(deels) met of zonder kinderen, 
met onze ouders, samen met je zus 
of een goede vriend. Zo is de helft 
van de ongeveer 14.000 woningen 
die Den Haag nodig heeft tot 2020 
voor éénpersoonshuishoudens! 

Enerzijds hebben we een steeds 
steeds grotere behoefte aan een 
eigen domein, waar je je als 
individu (COCON) en/of met je 
naasten (HUIS) kunt terugtrekken. 
We willen een woning die uitdrukking 
geeft aan onze individualiteit. 
Anderzijds willen we (weer) 

allesverzamelgebouw
Iedereen maakt gebruik van het 
allesverzamelgebouw, dat door 
haar plek, programma en de 
goede ov-verbinding gekoppeld 
is aan de stad. Het faciliteert 
de behoeften van de bewoners. 
Het is een plek voor gedeelde 
voorzieningen, en een centrum 
voor energie-kringlopen – voor 
Erasmusveld én omliggende wijken 
– waar energie ‘verzameld’ wordt 
(thermische kringloop, elkaars 
warmte- en/of koudeoverschot 

cocon -
terugtrekken 
individu

huis -
terugtrekken 
en verbinden 
huishouden

habitat -
veilige collectieve ruimte 
huishoudens/ traditionele 
straat

tussenruimte -
tussen habitats ontstaat semi-
collectieve ruimte (ontmoeten, 
soelen, leven)

habitat met buurtfunctie -
grote speelruimte, gedeelde 
werkruimte, atelier, werkplaats/
klusruimte, ...

tussenruimte - 
buitenuimte met een meer 
openbaar karakter, stedelijke 
functie

de buitenruimte 
bevat elementen 

die uitnodigen tot 
spelen, ontmoeten, 

rusten, lezen...

allesverzamelgebouw -
balans tussen parkeren en collectieve 
voorzieningen, voorzieningen voor 
wijk en stad(sdeel)

steeds meer met elkaar delen, ons 
leven met anderen verrijken en ons 
wereldbeeld verbreden. Op schaal 
van het woongebouw (5-15 woningen, 
de HABITAT) delen we ruimtes en 
voorzieningen zoals een grote 
collectieve tuin, speelruimte, 
werkruimte of een extra grote 
keuken. Op buurtniveau delen we 
een werkplaats, atelier of zelfs 
een zwemvijver (50-75 woningen). 
De relatief kleine woningen zijn 
divers, kunnen geheel zelfstandig 
functioneren en hebben een ruime 
buitenkamer (patio/loggia). Ze 
zijn zijn betaalbaar, extreem 
duurzaam en kennen een zeer hoog 
voorzieningenniveau, terwijl de 

ecologische voetafdruk heel klein 
is. Proeftuin Erasmusveld is 
hiermee aantrekkelijk voor alle 
inkomensgroepen en leeftijden. 

gebruiken, smartgrid, warmtepomp, 
zonnepanelen). Een plek waar 
bewoners (tweedehands) spullen 
kunnen delen en/of verkopen en 
waar recycling van afval plaatst 
vindt (inleverpunt). 
Proeftuin Erasmusveld is autoluw 
en groen, de (minimale) verharding 
is alleen voor hulpdiensten en 
verhuizen. Parkeren gebeurt in 
het allesverzamelgebouw. De auto 
zal een steeds minder prominente 
rol innemen, de balans verschuift, 
er zullen minder parkeerplaatsen 
nodig zijn en er ontstaat nog 
meer ruimte voor collectieve 
voorzieningen.
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ONZE BELOFTE!
We willen wonen in de natuur en in 
de stad. Wat is mooier dan deze 
twee werelden met elkaar verenigen? 
De natuur is uitgangspunt van 
alles wat we doen, een nieuwe 
ecologische manier van wonen en 
leven. We willen niets anders 
meer. Balans tussen natuur en 
stad, tussen individu en samen. 
Tussen jouw plek en de plek van 
ons allemaal. En alles wat daar 
tussen past. Proeftuin Erasmusveld 
is als experimentele pionier hét 
voorbeeld voor duurzaam stedelijk 
wonen.


