
Proeftuin Erasmusveld; Gezond, Stads, Samenleven

Gebiedsconcept



Kernwaarden; Gezond, Stads en Samen

Wonen in De Proeftuin Erasmusveld = Gezond, Stads Samenleven

… Gezond: Een energiezuinig huis uit duurzame materialen in een dito woonwijk, waar zorgvuldig en bewust met materiaal, afval, 

water, energie en brandstof wordt omgegaan. Gezonde woningen in een gezonde wijk dus, maar ook met gezonde bewoners. 

verantwoord eten en voldoende bewegen zijn hier vanzelfsprekend.Vaak fietsen of wandelen en als het toch gemotoriseerd moet 

dan liever per OV dan met de auto. En daarnaast ook veel sporten; het hardlooprondje start voor de deur, de fietstour met de 

mannen start op zaterdagmorgen in de wijk en de tennis en hockeyclub liggen om de hoek. 

… Stads: Een prettige mix van rust en reuring. Het beste van twee werelden. Geen “Vinex-wijk”, maar ook niet superstedelijk en 

druk. Een ruime woning met veel groen en gegarandeerde parkeergelegenheid met alle stedelijke voorzieningen binnen

handbereik. Nieuwbouw is weliswaar niet heel authentiek, maar wél praktisch en bovendien energiezuinig en toekomst-proof! Je 

tuin is niet groot, maar wel goed en bovendien; de buurt lijkt wel één grote tuin. Je zou niet zeggen dat je hier midden in de stad 

woont en toch kan dit ook weer alleen in de stad

… Samen-leven: een woonmilieu waar mensen samen-wonen en samen-leven. Geen optelsom van toevallige individuen, maar 

een samen-leving, waar in privacy weliswaar geborgd en gerespecteerd worden, maar waarin gemeenschapszin en collectiviteit

positieve begrippen zijn. Mensen die samen hun woonomgeving willen maken en onderhouden. Er met elkaar iets van maken. 

Buiten in de groene buurt of binnen in het paviljoen. Samen sporten, samen een biertje na afloop en – in een groeiende ‘sharing

economy’- misschien nog veel meer samen delen. Ook heel duurzaam…



Bijvoorbeeld

Gezond: Healthy Urban LIving

In het ontwerp van de wijk en de woningen moeten stedelijk-ecologische vraagstukken worden geadresseerd. Energie, afval, 

water, warmte, transport & mobiliteit, maar ook gezonde voeding, beweging en overgewicht. Denk aan: 

Sport en beweging

• Onderdeel maken van doorgaande sportroutes

• Sporttoestellen in de buitenlucht

• Kinderspeelplaats a la Woeste Westen of Monkeybos

Voedsel

• Plekken voor (gezamenlijke) voedselproductie; al dan niet in combinatie met de volkstuincomplexen)

• Plekken voor (gezamenlijke) voedselconsumptie (bv picknicktafel, semi-overdekte markthal)

• Plek om zelfgeproducreed eten te verkopen / promoten

• Plekken voor (gezamenlijke) afvalverwerking / compostering

Water- en afvalstomen

• PM

Energiebesparing

• De standaardwoning krijgt een EPC van ca. 0,0. (incl. all elektric maatregelen)

• Optioneel verder te verduurzamen tot Nul-op-de-Meter (NoM).

Mobiliteit & parkeren

• parkeren uit het zicht

• Elektrisch rijden faciliteren.

• Wellicht een lagere parkeernorm (mogelijk in combinatie met deelauto’s) als doelgroep dat wenst

• Fiets en OV gebruik stimuleren door o.a. goede en veilige fietsbergingen, goede aansluiting op doorgaande fietsroutes en het 

autoluw inrichten van het gebied.



Bijvoorbeeld

Stads; Erasmusveld wordt stedelijker dan de naastliggende VINEX. Dat komt o.a. tot uiting in;

• Buitenruimte: Bruikbaarheid en kwaliteit boven kwantiteit. De ‘voortuin’ kan een Delftse stoep zijn en de achtertuin 

kan klein zijn (of een dek) mits in de straat/buurt voldoende collectief en bruikbaar groen is (ecologische zone, 

speelplekken etc). 

• Parkeren: Hoeft niet per se op eigen terrein of direct voor de deur. (Korte) loopafstand acceptabel. Wellicht in een 

collectieve garage en/of half verdiept , waardoor afwijkende woningtypes (iets opgetild en daardoor niet 

‘standaard’ plattegrond). 

• Overgang privé /openbaar; compactere laagbouw, niet standaard. Voorwaarde: zo inrichten dat ‘vreemden’ niet 

snel dichtbij zullen komen (bv opgetild maaiveld of een groenzone tussen het huis en de straat)

• Niet alleen wonen: buitenruimte, maar ook een collectieve binnenruimte (paviljoen / coffice / moestuinen / 

sportfaciliteiten / evt zorgvoorzieningen?) vormen onderdeel van het PvE.

Samen-leven

• Ruimtes die uitnodigen om elkaar te ontmoeten en om samen activiteiten te ontplooien. Veelal buiten (tuinen, 

BBQ, picknicktafel, kinderspeelvoorzieningen, moestuinen?, sportfaciliteiten) maar ook binnen in het paviljoen, 

dat fungeert als huiskamer én werkkamer van de wijk (coffice). Het is het centrum voor buurtactiviteiten, maar 

staat ook open voor bezoekers van buiten.

• (Afhankelijk van feitelijk draagvlak) gedeelde voorzieningen ‘Sharing economy”. Naast collectieve buitenruimten 

en het paviljoen, wellicht ook auto’s delen, of een gezamenlijke moestuin, kas of gereedschapsschuur, speelgoed, 

fietsen, etc.

• ‘Zorg voor elkaar’; als senioren/alleenstaanden/zorgbehoevenden ook als doelgroepen worden aangemerkt kan

het thema ‘co-operatief wonen” verder worden uitgewerkt. 


