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DOK 94 Geuzenveld Amsterdam Situatie
Naoorlogse tuinstad
Geuzenveld is een naoorlogse tuinstad
van Amsterdam. In het centrum van
Geuzenveld heeft een ingrijpende
herstructurering plaatsgevonden.
Waar tot voor kort een vierbaans
ontsluitingsweg heeft gelegen, is een
parkzone ontstaan waaraan nieuwe
woongebouwen zijn gesitueerd. Het
ontwerp van Ibelings van Tilburg
architecten, betreft het laatste grote
deelplan en vormt daarmee het sluitstuk
van deze stadsvernieuwings-operatie.

Dok94, gezien vanaf het Kruisherenpad

Het woongebouw bestaat uit twee
delen met een grote transparante hal
ertussen op de begane grond. Het hogere
deel vormt een markante kop aan de
Albardagracht. Het lagere deel begeleidt

Kruisherenpad

de diagonale route naar het Lambertus

Kerdijkhof

Sam van Houtenstraat

Albardagracht

Zijlplein.

Lambertus Zijlplein
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DOK 94 Geuzenveld Amsterdam Concept
Knik markeert doorgang
In de eerste stedenbouwkundige
opzet maakte het woongebouw een
knik ter plaatse van de entree. Deze
knik markeerde de doorgang door
het gebouw. Er ontstond zo een
soepele overgang van de bestaande
stedenbouwkundige structuur van
Geuzenveld en de diagonale lijn van
de nieuwe opzet. In de definitieve
stedenbouwkundige opzet is het deel na
de knik van het gebouw gewijzigd in een
woontoren. Nog steeds bestaat de knik
op hetzelfde punt, maar nu schakelt
het het appartementengebouw aan de
woontoren, zoals reeds te zien is in de
maquettefoto’s.

Eerste stedebouwkundige opzet met knik ter plaatse van entree.

Definitieve opzet met toren.
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DOK 94 Geuzenveld Amsterdam Begane grond
Transparantie
Op de begane grond bevindt zich een
riante hal die vanaf het voorgebied
toegankelijk is. De hal is vrij van
obstakels als liften en trappen
waardoor de doorgang een grote
transparantie heeft. In het voorportaal
van de hal wordt middels een trap het
hoogteverschil tussen het maaiveld en de
begane grond overbrugd. Op de hogere
verdiepingen bevinden zich alleen
galerijen tussen de beide bouwdelen.

Gevel waterrand/Kruisherenpad

Gevel Albardagracht

Begane grond
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DOK 94 Geuzenveld Amsterdam 3e verdieping
Grote dynamiek
De balkons van de laagbouw verspringen
op iedere woonlaag ten op zichte van
elkaar. Bovendien hebben de balkons
een verschillende diepte. Hierdoor
ontstaat een levendig gevelbeeld met
een grote dynamiek. De balkons van de
toren verspringen groepsgewijs over
verschillende verdiepingen.

Gevel binnengebied

Gevel Sam van Houtenstraat
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3e verdieping

DOK 94 Geuzenveld Amsterdam 94 appartementen

DOK94 bestaat uit 94 appartementen
met daaronder een half verdiepte
kelder met 38 parkeerplaatsen en
een parkeerterrein op maaiveld. Het
gebouw is te onderscheiden in een
toren van 10 bouwlagen en een vleugel
van 7 bouwlagen. De appartementen
variëren van ca. 60m2 GO tot 105m2 GO.
Het gebouw staat aan twee zijden in het
water. De appartementen zijn verkocht
aan Woonstichting De Key in Amsterdam
welke de woningen verhuurd..

8e verdieping
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DOK 94 Geuzenveld Amsterdam Colofon
Locatie:
Kerdijkhof, Amsterdam
Opdrachtgever:
VOF De Geuzenbaan;
Volker Wessels Vastgoed, Zoetermeer en Ballast Nedam
Ontwikkeling, Nieuwegein
Eigenaar:
Woonstichting De Key Amsterdam
Ontwerp:
2005,
ir. Marc Ibelings BNA
ir. Florian von Behr BNA
Medewerkers:
Marcel Sluis
Start bouw en oplevering:
2008
2010
Aant. woningen:
94 woningen met parkeergarage
Constructeur:
Smit Westerman, Waddinxveen
Aannemer:
Kondor Wessels, Amsterdam
Fotografie:
Petra Appelhof, Nijmegen
Marcel van Kerckhoven, Tilburg
Ibelings van Tilburg architecten, Capelle a/d IJssel
Werknummer:
1628
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www.ibelingsvantilburg.nl

