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MANIFEST DUURZAAM ERASMUSVELD 

– D.D. 22-04-2016 -  

In de toekomstige groene en duurzame wijk Erasmusveld in Den Haag voelen 
bewoners zich betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van hun woning en 
woonomgeving, waarbij de identiteit van het gebied samenhangt met het 
kunnen genieten van sport en spel, tuinieren en de zorg voor natuur en milieu. 

 

De ambitie voor Erasmusveld staat niet op zichzelf, maar is integraal onderdeel van de gemeentelijke 

toekomstvisie. Het realiseren van deze ambitie is afhankelijk van veel factoren. Het vereist maatwerk; 

samenwerking en innovatie van marktpartijen, sport- en tuindersverenigingen en publieke partijen, en consensus 

over hoe een duurzaam Erasmusveld er uit gaat zien. Op 5 juni en 8 juli 2015 is dit met de stakeholders 

besproken. Conclusie: alle betrokkenen onderschrijven de duurzaamheidsambitie en bij allerlei thema’s leidt een 

gezamenlijke aanpak tot meerwaarde. 

 

Door ondertekening van dit manifest verbinden partijen zich aan de duurzaamheidsambitie voor Erasmusveld. Ze 

geven er naar beste vermogen uitvoering aan, zowel bij de ontwikkeling van hun eigen individuele plannen als bij 

de collectieve plannen. De partijen verbinden zich ook tot het gezamenlijk verder onderzoeken en uitwerken van 

de onderstaand benoemde thema’s. Ter uitvoering van deze ambitie wordt het ‘Platform Erasmusveld’ opgericht. 

 

 

 

We streven naar een Erasmusveld… 

 

1. … waar mensen zich thuis voelen en verbonden met de identiteit, graag willen wonen en verblijven en 

betrokken zijn bij de ontwikkeling en beheer van de wijk en de (semi) openbare ruimte.  

2. … waar het gevoel buiten te zijn in groen en water centraal staan, met goed verbonden groene routes, 

landschappelijke kwaliteit en verblijfswaarde en met ecologische kwaliteit. 

3. … met duurzame en gezonde mobiliteit waaronder goed openbaar vervoer, collectieve vervoerssystemen 

en goede langzaam verkeerverbindingen. 

4. … waar regenwater zoveel mogelijk in het gebied blijft door een duurzame ondergrond, riolering en 

waterbeheer. 

5. … waar nauwelijks afval ontstaat of overblijft, door onder meer verantwoorde materiaalkeuze en een 

duurzame omgang met afvalstromen.  

6. … waar duurzame energie wordt opgewekt vanuit de wens om zelfvoorzienend in energie te zijn. 
 
  

Manifestprincipes 

Onderstaande manifestprincipes vormen de uitgangspunten voor de verdere planontwikkeling en realisatie van een 

duurzaam Erasmusveld … met een gezamenlijke ambitie op gebiedsniveau, met ruimte voor 

maatwerkoplossingen op lagere schaalniveaus. Hierdoor zijn we onderscheidend als geheel en op 

deelplanniveau. Aangezien we nog niet klaar zijn met de gezamenlijke uitwerking, maar wel al concreet willen 

worden, zullen we aan de genoemde principes, thema’s en uitgangspunten zeker nog andere onderwerpen 

toevoegen. Graag werken we hieraan samen met toekomstige bewoners en belanghebbenden in het gebied
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Erasmusveld verbindt, zowel omdat Erasmusveld de ruimtelijke schakel tussen, en een ontmoetingsplek voor 

Wateringse Veld en Den Haag Zuidwest vormt, als door de grote betrokkenheid van de bewoners, beheerders, 

gebruikers en eigenaren bij de ontwikkeling en het beheer van de wijk. Dit houdt in dat plannen niet zijn 

dichtgetimmerd, maar ruimte laten voor inbreng door toekomstige bewoners en gebruikers. Voorbeelden zijn 

consument gericht bouwen, waarbij de toekomstige bewoners invloed hebben op het ontwerpproces, ruimte voor 

zelfrealisatie, initiatieven voor buurtvoorzieningen en invloed op de inrichting en het beheer van (delen van) de 

openbare ruimte. 

 

Sociale duurzaamheid wordt gecreëerd door aan te haken bij de communities die er zijn op de tuin- en de 

sportcomplexen en die uit te bouwen. Bij verdere (deel)planuitwerkingen wordt placemaking ingezet om het 

gebied meer op de kaart te zetten: hierbij wordt de combinatie gemaakt van bestaande communities met nieuwe 

activiteiten en wordt een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd voor sociale en gebiedsbrede activiteiten. Een 

community website wordt gelanceerd als platform voor de verenigingen en uit te voeren activiteiten. 

 

Binnen Erasmusveld is ruimte voor (woon)buurten met een eigen karakter/identiteit en sfeer. De te ontwikkelen 

plannen variëren in dichtheid en herbergen een diversiteit aan smaak, kleur en gevoel. Er is ruimte voor ‘De 

bewoner’ die zaken zelf wil oppakken, individueel of collectief, die geniet van buiten zijn en houdt van de 

ruimte, ecologie en groen.  

 

Voor de mobiliteit is de doelstelling beperken van het autogebruik door goede langzaam verkeersverbindingen 

binnen het gebied en naar de directe omgeving en het verbeteren van de ontsluiting met het openbaar vervoer. 

Daarnaast een optimaal gebruik van nieuwe mobiliteitsvormen met als gevolg minder benodigd openbaar gebied 

voor parkeren (e.g. centrale carports met PV-panelen) en de waarborging van de kwaliteit en functioneren van 

deze systemen. Op collectief niveau is een gezamenlijk autodeelsysteem dat op (deel)gebiedniveau wordt 

georganiseerd kansrijk voor uitwerking.  

 

In Erasmusveld wordt een robuust en duurzaam watersysteem gerealiseerd. Dit geldt zowel voor het 

watersysteem van grond- en oppervlaktewater, als de waterketen (drinkwater en afvalwater). Duurzaam betekent 

dat: 

- Er zuinig met (drink)water wordt omgesprongen  

- Water op meerdere gebieden een waarde vertegenwoordigd die zoveel mogelijk wordt benut. Water 

heeft een hoge de belevingswaarde, maar kan mits van voldoende kwaliteit ook een gebruikswaarde 

hebben voor planten, dieren, spelende kinderen en gebruik in tuinen. Daarnaast kan water dienen als 

bron van nutriënten.  

- De wijk bestand is tegen klimaatextremen door rekening te houden met verschillen in maaiveldhoogte en 

waterpeil. Voor lagergelegen gedeelten kunnen technieken als kruipruimteloos of drijvend bouwen 

worden onderzocht.   

- Water waar mogelijk binnen de wijk natuurlijk wordt gezuiverd. 

 

Regenwater wordt in dit kader zo veel mogelijk vastgehouden in het gebied en natuurlijk gezuiverd. Waterberging 

vindt plaats door infiltratie en retentie in het gebied zoveel mogelijk te bevorderen, door de mate van verharding te 

beperken en door de aanleg en behoud van waterpartijen. Daarbij wordt waar mogelijk aangesloten op het 

peilniveau van de wijk Wateringse Veld. Ook kan worden onderzocht of waterberging onder de aan te leggen 

sportvelden kan worden gerealiseerd Onderzocht kan worden of een decentraal rioleringssysteem ten behoeve 

van afvalwater haalbaar is. 

 

Om de hoeveelheid afval te beperken dienen de afvalstromen zoveel mogelijk lokaal en/of duurzaam opgelost 

te worden (e.g. hergebruik bioafval door tuinders, terugwinning van kostbare grondstoffen). Bij uitwerking van de 

plannen kan ruimte worden gereserveerd voor de aanleg van ‘sorteerstraatjes’ om gescheiden afvalstromen te 

kunnen faciliteren. Daarmee kunnen tal van stromen gericht op afval, maar ook zeker hergebruik to stand komen.  
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Idealiter levert Erasmusveld duurzame energie; Er is ruimte voor meerdere energieconcepten; aansluitend bij 

de wensen van gebruikers en bij de mogelijkheden van gebouw en (deel)gebied.  

Om op jaarbasis zelfvoorzienend te kunnen zijn is bijvoorbeeld de aanleg van een smart grid denkbaar waarbij 

pieken en dalen in de energievoorziening kunnen worden opgevangen op wijkniveau. Binnen Erasmusveld zal de 

verwachte energievraag en de mogelijkheden om met lokale opwekking aan deze behoefte te voldoen worden 

onderzocht. In dat kader kan ook aansluiting worden gezocht bij initiatieven zoals Smart cities.  

 

De verduurzaming is niet beperkt tot de nieuw te realiseren woningen. Doelstelling is om ook de bestaande 

communities zoals de sport- en volkstuincomplexen in het gebied mee te nemen in de verduurzaming. 

Ontwikkelingen op deze complexen bieden zowel mogelijkheden voor opwekking van energie, als voor het 

verminderen van het verbruik ten behoeve van verlichting e.d.  

  

Bewoners kunnen (mede)verantwoordelijk worden voor het beheer van de buitenruimte. In dat kader kan 

bijvoorbeeld een deel van de buitenruimte worden uitgegeven in mandeligheid. Onderzocht wordt of bewoners 

ook (mede)verantwoordelijk kunnen worden voor het beheer van het openbare gebied. Bij het ontwerp van de 

openbare ruimte wordt daarom aandacht besteed aan de inrichting en beheer vanuit het perspectief van de 

toekomstige bewoner. De inrichting van de groen-blauw landschappelijke ecologische structuur en openbare 

ruimte is van hoge kwaliteit en is integraal onderdeel van de woonervaring in Erasmusveld.  

 

 

Hoe gaan we dit realiseren? 

 

Het Platform Erasmusveld is als collectief de basis voor een gebieds-community die ook na de realisatiefase 

blijft functioneren. Samen wordt invulling gegeven aan de wijze waarop Erasmusveld nu en in de toekomst kan 

functioneren als community. We kiezen, met het manifest als basis, bewust voor een “hands-on” proces waarin 

werkende weg invulling wordt gegeven aan inhoud, proces en ambitie.  

 

Wanneer gewenst of nodig worden thema’s of producten uitgewerkt. Wanneer een persoon of organisatie hieraan 

verder “handen en voeten” wil en kan geven, dan kan zij dat doen in samenspraak met of onder de paraplu van 

het platform. We voorzien een rol voor het Platform als nieuwe collectieve organisatie.  

 

Werkafspraken: 

1. Partijen zijn met één persoon vertegenwoordigd in het Platform. De vertegenwoordigers van partijen worden 

verondersteld namens de betreffende partij te spreken en beoogde ontwikkelingen met de achterban af te 

stemmen. 

2. Het platform is een plek voor afstemming en overleg tussen de partijen, maar is niet officieel bevoegd om 

besluiten te nemen namens betrokken partijen. Het platform is de regisseur van het proces en opereert op 

basis van consensus, inspireren en overtuigen. 

3. Het platform functioneert op basis van bijeenkomsten en kan werkgroepen instellen om specifieke thema’s 

op te pakken en uit te werken. Voor die specifieke thema’s wordt een plan van aanpak opgesteld en indien 

van toepassing, een business case uitgewerkt. 

4. Indien uitwerking van een thema leidt tot de wens om een andere organisatievorm op te richten waarbij ook 

bevoegdheden worden overgedragen, wordt dit ter besluitvorming aan alle bij dit thema betrokken partijen 

voorgelegd. 

5. Thema’s die gedefinieerd zijn en waarbij in ieder geval kansen worden gezien voor verdere uitwerking op 

basis van een gezamenlijke aanpak zijn: gebiedsidentiteit, groen en ecologie, verkeer en parkeren, 

community en plekken, ondergrond, riolering en water, afvalstromen, energie / verlichting, overig. 
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6. De gemeente Den Haag is vertegenwoordigd met een publiek-private rol. Zij houdt daarnaast ook haar 

publiekrechtelijke taak voor de ruimtelijke ordening en zet deze in als afwegingskader bij de planuitwerking. 

De gemeente levert desgewenst de voorzitter en de secretaris van het Platform. 

 

Acties eind 2015/begin 2016 

 Ondertekening Manifest als basis voor de verdere samenwerking. 

 Eerste Platformbijeenkomsten, waarin we uitwerking geven aan de werkafspraken 1 t/m 6 uit het manifest 

 Quick wins: onderzoek naar energiebehoefte en de mogelijke exploitatie van duurzame energie. Het Platform 

formuleert een opdracht tot onderzoek en zet deze als uitwerking van het eerste thema in gang. 

 Platform maakt uiterlijk begin 2016 afspraken over het proces om vorm te geven aan participatie van de 

smaakmakers in het gebied in het Platform. 

 

Proceskosten 

Kosten die partijen maken voor de uitvoering van dit manifest zijn voor eigen rekening van de betreffende partij. 

Bij uitwerking van de organisatie van het Platform komen proces- en beheerkosten ook aan de orde. Indien 

gezamenlijk wordt besloten om opdrachten uit te zetten of anderszins kosten te maken, spreekt het Platform een 

verdeelsleutel voor de kosten af. De tekenende partijen leggen bij de start allen € 5.000 euro in, om een 

voortvarende start te kunnen maken.  

  

Partijen 

Partijen die het manifest ondertekend hebben, maken deel uit van het Platform Erasmusveld voor in ieder geval 

een periode van één jaar vanaf de eerste Platformbijeenkomst.  

 

Het Platform Erasmusveld wordt in eerste instantie vormgegeven door de volgende partijen: Gemeente Den 

Haag, BPD, Van Mierlo, Varese, ABB. Zij committeren zich om ook sportverenigingen, volkstuinen en overige 

smaakmakers op een passende te laten participeren in het platform. Binnen een half jaar na start van het platform 

is het de ambitie deze participatie vorm te geven. 

 

Overige smaakmakers in het gebied zijn: gebiedsgebruikers, bewoners, bezoekers, werkenden, lokale 

ondernemers, organisaties en instellingen, potentiële bewoners en gebruikers, andere in het gebied 

geïnteresseerde partijen.  
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Slotbepaling 

Ondergetekende partijen zullen zich inspannen om de, in dit manifest omschreven, ambities en doelen te 

verwezenlijken ten aanzien van de ontwikkeling van Erasmusveld.  

 

Aldus overeengekomen op 22 april 2016 te Den Haag.  

 

Deelnemende partijen    Vertegenwoordigers 

 

Gemeente Den Haag  Dhr. J. Wijsmuller, Wethouder  

Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 

 

 

 

 

 

ABB Bouwgroep    Dhr. J. Dekker, Directeur  

 

 

 

 

 

 

BPD     Dhr. P. Joosen, Directeur 

  

 

 

 

 

 

Varese Projectontwikkeling  Dhr. J.P.M. Meijer, Directeur 

 

 

 

 

 

 

Van Mierlo     Dhr. W. van Mierlo, Directeur 

 

 

 

 

 

  

 De Duurzaam Partner   Dhr. N. Roekalea, Directeur 

 


