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Introductie Inhoud
Duurzaam wonen is meer dan een duurzame woning met een mooi energielabel. 

Het is wonen met aandacht voor wat de omgeving te bieden heeft en hier zo 

verantwoordelijk mogelijk mee omgaan. Het Erasmusveld biedt bewoners de 

ruimte om zich verbonden te voelen met de plek en nauw betrokken te worden 

bij opzet en uitwerking.

Proeftuin voor duurzaam wonen
 

Erasmus had duidelijke opvattingen over de eigen verantwoordelijkheid van mensen om hun leven vorm te 

geven. Met het huidige consumentenbewustzijn en de roep om een participatiesamenleving zijn deze ideeën 

uiterst actueel. Steeds meer mensen zoeken een plek waar zij hun ambitie om duurzaam te wonen zelf kunnen 

vormgeven. Jonge starters met duurzame ambities. Ouders die de waarden die zij hun kinderen willen meegeven 

graag terugzien in een gezonde en avontuurlijke omgeving. Of ouderen die op zoek zijn naar een natuurlijke 

balans tussen rust en betrokkenheid. 

De ontwikkeling van het Erasmusveld biedt hen de mogelijkheid om aan deze groene ambities invulling te 

geven. Daarbij ligt het voor de hand om geen duurzaamheid op papier te willen maken. Erasmus’ Lof der Zotheid 

bood een alternatief voor de utopie: geen droombeeld van een fictief eiland, maar met vrolijkheid en zelfspot 

bedenken wat er beter kan. Op dezelfde manier biedt de  Hof der Zotheid een proeftuin voor stedelingen die 

individueel en samen experimenteren om de meest duurzame en gezonde buurt van Nederland te worden.

De stapsgewijze ontwikkeling van het Erasmusveld geeft ruimte om van elke fase te leren. Buren die elkaar 

inspireren en betrokken zijn bij een plek die zich keer op keer kan vernieuwen. Hof der Zotheid legt de basis 

voor een wijk die in verandering kan blijven, waar je kunt opgroeien en oud worden.
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Proeftuin Erasmusveld is een woonomgeving waar 

je je van begin af aan mede-eigenaar van voelt. Niet 

alleen vanwege je mooie huis of tuin, maar door de 

mogelijkheid om mee te doen aan het maken van 

een fantastische plek om te wonen met anderen. 

Het Erasmusveld is onderdeel van een groene vallei 

tussen Den Haag en Wateringseveld, omgeven 

door de lommerijke randen van volkstuin- en 

sportgebieden en het reinwaterreservoir van Dunea. 

Daarbij slingert zich een prachtige ecologische 

verbindingszone door het Erasmusveld heen. Een 

groen vrije-tijdslandschap dat uitnodigt om gezond 

te leven met verantwoordelijkheid voor mens en 

natuur. En dat midden in de randstad!

De buurt biedt een combinatie van een intensief 

woonprogramma en een extensieve ecologische 

verbindingszone. 

Hof der Zotheid laat zien dat dit mogelijk is, door 

een compacte en fijnschalige architectuur die 

gezond, samen en stads wonen voor veel mensen 

bereikbaar en beleefbaar maakt.

Gezond: een groene open omgeving die uitnodigt 

om te genieten van buiten, bewust te leven en eigen 

groenten te verbouwen. 

Samen: een woonomgeving waar je oud kunt 

worden en kinderen kunnen opgroeien in een 

inspirerende en sociale buurt. Waar je samen beheer 

en voorzieningen kunt opzetten en organiseren.

Stads: een omgeving waar je van stedelijke 

schaalvoordelen geniet en waar wonen en werken 

binnen de buurt voorkomen. 

Hof der zotheid gaat uit van diversiteit. Jong en 

oud, brede en smalle beurs, alleenstaand en gezin. 

Iedereen kan terecht in grote en kleine woningen, 

grondgebonden en appartement, kant en klaar 

en naar eigen inzicht. Wat ze met elkaar gemeen 

hebben: de gedeelde waarden om gezamenlijk zorg 

te dragen voor een groene en vitale woonomgeving.

Visie
Voor iedereen

Ik - wij - iedereen

Lokale stedelijkheid Subsidiariteit

Beheer als gemene deler Een groeiende buurt

100-jarige exploitatie Verweven buurt Variatie en samenhang
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wonen

winkel / kinderopvang

praktijk / werkruimte

buurtfuntie

plein / speelweide
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Buren die elkaar inspireren en betrokken zijn bij 

een plek die zich keer op keer kan vernieuwen. Met 

dat beeld voor ogen is Hof der Zotheid opgebouwd 

rondom drie hoven van 30 à 40 woningen. Rondom 

elk van deze hoven vind je een verschillende mix van 

woningtype en woninggrootte, zowel koop als huur, 

die toegang hebben tot een gedeelde tuin. 

Zichtbaar landschap
De ecologische zone voelt voor iedereen dichtbij. 

Een groene wig trekt het ecologisch lint de buurt in. 

Het maaiveld en de bebouwingshoogte lopen naar 

het zuiden af. Hierdoor ontstaat een grote wadi die 

het water van woningen rondom bergt en geleidelijk 

naar beneden brengt. Deze ruimte functioneert als 

buurtkern en activiteitenruimte. 

Ontmoeting en parkeren  
De openbare ruimte is ingericht voor spelen, 

ontmoeten en langzaam verkeer en is uitgevoerd 

in waterdoorlatende materialen. Het woongebied 

is autoluw door een halfverdiept parkeerlandschap 

aan de randen van het gebied. Dit biedt tevens 

ruimte voor bergingen, fietsenstalling en opslag van 

materialen. Kortom: alles wat nodig is om vanuit 

zelfbeheer zorg te kunnen dragen voor het gebied. 

Wonen met elkaar
De helft van de woningen heeft een voordeur aan 

de straat. En zoveel mogelijk woningen hebben het 

plezier van een voor- en achtertuin. Maar ook als je 

op weg bent naar je appartement zijn er voldoende 

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en plekken 

waar kinderen kunnen spelen.

Duurzaamheid
De buurt is niet alleen ecologisch duurzaam, maar 

ook energieneutraal. Elektriciteit wordt opgewekt 

door de zonnepanelen op de zongerichte daken. 

De opgewekte elektriciteit wordt slim verdeeld door 

een lokaal smart-grid dat het ook mogelijk maakt 

om energie op te slaan in de oplaadstations voor 

elektrische auto’s. 

De woningen worden verwarmd met lage-

temperatuurverwarming. In warmte wordt voorzien 

met een warmtepomp en Warmte-Koude-Opslag 

(WKO) . Per hof wordt een WKO-put geslagen.

Uitgangspunten 
Zeggenschap op de juiste schaal: 

•	 Een collectieve tuin per 30 – 40  

huishoudens

•	 Mee-ontwerpen waar gewenst,  

aanpasbaar zoveel als mogelijk

•	 Een sterke buurtstructuur

•	 Autoluw

•	 Ruimte voor gedeelde voorzieningen

•	 Het ecologisch lint voor iedereen dichtbij

Ontwerp
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woning
1 huishouden

woongebouw
30 - 40 huishoudens

- gezamenlijke tuin
- bergruimte
- WKO installatie
- (activiteiten ruimte)

- permacultuurtuin
- beheer
 groenvoorziening
- buurkamer
- verdeling PV 
  electriciteit
- parkeren

- voor- en achtertuin
- zonnepanelen
- woningindeling

buurt
100 huishoudens
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•	 voor- en achtertuin
•	 zonnepanelen
•	 woningindeling

•	 gezamenlijke tuin
•	 bergruimte
•	 WKO installatie
•	 (activiteiten ruimte)

•	 permacultuurtuin
•	 beheer groenvoorziening
•	 buurkamer
•	 verdeling PV-electriciteit
•	 parkeren

De duurzaamheid van de woonomgeving hangt 

af van de mate waarin bewoners het beheer 

kunnen organiseren. Hof der Zotheid biedt een 

evenwicht tussen individuele en collectieve  

verantwoordelijkheid. Dat betekent vrijheid op 

het niveau van je eigen huishouden, maar ook 

de voordelen van collectief ruimtegebruik en van 

elkaars kennis en kunde. Je kiest zelf waar je wat 

over te zeggen wilt hebben.

De beheersstructuur is daarom opgedeeld in drie 

niveaus: de eigen woning, per hof en voor het hele 

gebied. 

Woning
Wil je in snel in een efficiënte en scherp geprijsde 

standaardwoning trekken om al je aandacht op de 

tuin te richten, wil je helemaal zelf experimenteren 

met een off-grid strohuis of iets daar tussenin? Hof 

der Zotheid biedt het allemaal. In veel woningen zijn 

de indeling van plattegrond en gevel, de voor- en 

achtertuin flexibel en zijn er uitbreidingsopties.

Hof
Per hof is er een Vereniging van Eigenaren met zo’n 

30 tot 40 huishoudens. Deze gaat over de daken, 

energiebeheer zoals de WKO en de zonnepanelen en 

de inrichting van de collectieve tuin. Samen bepaal 

je hoe deze eruit komt te zien.

Gebied
De vereniging voor het hele gebied gaat in eerste 

instantie over de collectieve halfverdiepte parkeer-

garage en bergingen en voorzieningen zoals de 

permacultuurtuin en het naastgelegen kweekhuis. 

Schaal, zeggenschap en beheer
Ten tweede is de gebiedsvereniging een middel 

om vanuit gedeelde waarden en wensen het  

beheer van het gebied vorm te geven. Denk 

bijvoorbeeld aan zelfwerkzaamheid in het 

groenbeheer, de efficiënte verdeling van 

zonnestroom via het lokale smart-grid in een 

energiecoöperatie of het opzetten van een eigen 

kinderopvang. 

De structuur ligt er, met de toekomstige bewoners 

gaan we een creatief proces aan om de verdere 

invulling hiervan vorm te geven.
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Bewoners van Hof der Zotheid voelen zich maximaal 

eigenaar van het project. Dat begint al als zij er nog 

niet wonen. Door kopers in een vroeg stadium te 

betrekken bij de uitwerkingsonderdelen worden ze 

enthousiast, leren ze toekomstige buren kennen en 

vindt er een goede afstemming plaats tussen gebruik 

en inrichting. 

Actief betrekken in proces
Als bewoner word je op drie manieren actief 

betrokken bij de vormgeving van de woonomgeving. 

Ten eerste zijn er de woningen waar je zelf 

keuzevrijheid hebt in indeling of uitwerking.  

De experimentele woningen moeten zelfs nog 

ontworpen worden. 

Ten tweede door samen na te denken over 

duurzaamheid en beheer. Wat wil en kun je als 

bewoners oppakken? 

En als derde door ruimte te laten voor nadere 

invulling. Denk hierbij aan de inrichting van de 

binnentuinen, de permacultuurtuin en de locatie 

voor gedeelde voorziening en opslag voor materialen. 

Fasering
De ontwikkeling is gefaseerd in drie fasen die parallel 

lopen met het bouwproces vanaf de verkoopfase tot 

oplevering.  

Aanpak: ruimte om te groeien

Fase één: zaaien
Er zit nog geen paal in de grond, maar met laarzen door 

hoog gras is het Kweekpaviljoen bereikbaar. Dit staat 

op de plek van de toekomstige permacultuurtuin.

Hier worden de eerste planten gekweekt voor de 

permacultuurtuin, maar ook de eerste plannen 

gesmeed voor de inrichting van de binnentuinen.  

 

Er wordt een Open Oproep gestart voor woonpioniers 

die een vernieuwend concept hebben om ecologisch 

(off-grid) te bouwen en wonen.

De bouw van de appartementen gaat ondertussen 

van start. 

Fase twee: groeien  
Bewoners hebben hun buren leren kennen en Hof 1 

en 2 zijn in aanbouw.

De drie VvE’s worden opgezet. Gezamenlijk worden 

de grondslagen besproken voor de VvE die het 

beheer van het hele gebied gaat of laat doen. 

De woningen van Hof 3 zijn uitgewerkt onder 

esthetische begeleiding van de architect en samen 

met de nieuwe bewoners. 

Een commissie van duurzaamheidsexperts kiest vijf 

ontwerpconcepten voor de experimentele woningen 

aan het Westeinde. 

Fase drie: oogsten
Alle hoven zijn afgebouwd en de collectieve tuinen 

worden ingericht. 

Aan het Westeinde start de bouw van de 

experimentele woningen. 

De permacultuurtuin brengt voor de eerste 

keer  vrucht op en er wordt een groot oogstfeest 

georganiseerd om de realisatie van Hof der Zotheid 

te vieren. 



> Fransösische Viertel - Tübingen Duitsland > Fransösische Viertel - Tübingen Duitsland

>> Binnentuin van het Hof van heden - Rotterdam

Binnenhoven
Door bewoners beheerde binnenhoven zijn zonder 

uitzondering fantastische plekken om te verblijven. 

Veel van dergelijke plekken hebben één ding gemeen: 

het geheel is veel meer dan de som der delen. 

De praktijk laat zien dat bewoners die samen het 

beheer en onderhoud van een collectieve tuin op 

zich nemen, samen in staat zijn om boven zichzelf 

uit te stijgen. Vaak kenmerken de binnenhoven zich 

door een opmerkelijke verfijning en een beplanting 

van hoog niveau. De hoven zijn oasen van rust en 

schoonheid.

Het delen van een binnenhof betekent dat iedereen 

wat toelegt op zijn eigen grond. Door deze samen te 

delen ontstaat bij bewoners echter veelal het gevoel 

dat ze samen eigenaar zijn van veel méér dan in het 

geval ze alleen over hun particuliere tuin zouden 

beschikken.

Voor het maken van afspraken over beheer en 

onderhoud zijn goede voorbeelden beschikbaar.
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Het landschap en de openbare ruimte van Hof der Zotheid zijn nauw met elkaar 

verbonden op het gebied van water en ecologie. Regenwater van de gebouwen en 

de bestrating wordt gebufferd en komt via de wadi uit in het ecologisch lint. Door 

een hemelwaterriool overbodig te maken ontstaat extra budget voor inrichting van 

de buitenruimte. De huidige groene randen langs de sloten met inheemse vegetatie 

lopen door tussen de woningen in de vorm van wadi’s, groene greppels en grote 

binnentuinen. 

De verschillende werelden en sferen van het landschap en de openbare ruimte zijn 

integraal onderdeel van de beleving van het totale woongebied. Hier zijn de plekken 

waar mensen elkaar terloops ontmoeten of even voor de deur in de zon zitten. 

Het ecologisch lint is een nog wilder, natuurlijker gebied voor avontuur en ontdekking, 

maar ook voor ontspanning en rust. Juist deze afwisseling in de buitenruimte maakt 

het wonen op deze plek zo aantrekkelijk en uniek.  

Privacy   
Bij de inrichting van de buitenruimte is maximaal rekening gehouden met privacy. 

Tussen openbaar en privé en tussen achterkant en voorkant van gebouwen zijn 

de overgangen met zorg vormgegeven, zodat een kwalitatieve en aantrekkelijke 

woonomgeving ontstaat. Bewoners hebben daarmee maximale controle over hun 

privacy. Dit is een belangrijk voorwaarde voor de leefbaarheid en versterkt het sociale 

klimaat in de buurt. 

Landschap en openbare ruimte

> zicht op het ecologisch lint vanuit het westen. 
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Opvallend in de buitenruimte zijn de gootjes, de 

poeltjes en de onverharde greppels. Deze vangen 

het regenwater op van de verharding en de daken. 

Zo kan het in de grond worden opgeslagen of naar 

het dichtstbijzijnde open water worden geleid. Een 

regenwaterriool is daarom niet nodig. 

Dit komt tegemoet aan de belangrijkste wateropgave: 

regenwaterretentie ter voorkomening van inundatie. 

Dit kan door het verharde oppervlak te beperken. In 

het woongebied is ondanks de hoge dichtheid slechts 

50% verhard of bebouwd en 10% is half verhard. 

De wadi is de grootste regenwaterbuffer. 

Deze verzamelt het water van de omliggende 

woningen en brengt dit geleidelijk naar het 

wateroppervlak. Bovendien zorgt een kleine stuw 

dat er bij piekbelasting een vijver ontstaat, die een 

aantrekkelijk beeld oplevert in de wijk.

Ook is er een plek in iedere collectieve tuin om 

regenwater op te slaan. Als tijdelijke berging, 

maar ook zodat het water benut kan worden voor 

beregenen van de tuinen. 

Stromend water
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NAP

Erasmusveld hoog

Leyweg 

Erasmusveld laag

niveau halfverdiept
grondwaterpeil- 1,75

- 1,45

- 0,40

0,10

1,55

Niveau’s
De grond uit het ecologisch lint wordt gebruikt 

om het maaiveld op te hogen tot aan het dak van 

de halfverdiepte parkeergarages. Dit versterkt het 

landschappelijk effect en draagt bij aan de afvoer 

van water via de centrale wadi. 

> impressie van de wadi-straat met zware regenval. 
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Stilte eiland en waterberging

permacultuurtuin

Plas-drasgebied, met overstroombare 
oevers

water-ontdekplek

Natuurlijke wandelpaden langs 
wilgengrienden
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De groene verbindingszone verbindt het Erasmusveld 

met de naastgelegen gebiede en  heeft als doel de 

biodiversiteit te vergroten en de waterhuishouding 

te optimaliseren in termen van waterberging 

en zuivering. Bij verhoging van het waterpeil 

(piekbelasting) stromen de plas-drasgebieden onder. 

Deze doen mee in het bergend vermogen van het 

watersysteem en vergroten de veerkracht van het 

watersysteem in de betreffende polder. Helofyten, 

zoals rietkragen, dragen bij aan de zuivering van het 

watersysteem en een bijzondere natuurbeleving. 

Voor een goede balans tussen ecologie en recreatie 

is het ecologisch lint opgedeeld in een stiller gebied 

met een broedeilandje en een toegankelijk wandel- 

en speelgebied. Een prachtige plek om recreatie te 

combineren met bewustwording van de omgeving. 

Dit nodigt uit tot een rustige wandeling langs de 

natuurvriendelijk oevers en daagt kinderen uit 

om op avontuur te gaan in het hoge gras en bij de 

waterontdekplek.

Waterlint
In samenwerking met Dunea en Waterschap Delfland 

wordt de beleving van water een educatieve ervaring 

met uitleg over het gebied en wetenswaardigheden 

over wateropvang, -gebruik en -zuivering in het 

gebied. Dunea en het Waterschap kijken mee en 

monitoren hoe het gebied functioneert om samen 

met bewoners te zorgen dat het lint zo goed mogelijk 

bijdraagt aan de ecologische waarde van het gebied.

Circulair
Aan de ecologische corridor ligt een plek voor een 

grote permacultuur-tuin waar Erasmusvelders 

samen eten kunnen verbouwen met gesloten 

grondstof kringlopen. Zo kunnen ze letterlijk de 

vruchten plukken van het groenafval uit het gebied.

Ecologisch lint
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natuurvriendelijke
oever

> doorsnede: ecologisch lint

grens 
projectgebied

15 m
35 m 

....... buurt - permacultuurtuin

het Kweekhuis / en 
startlocatie

verhoging van 60cm

experimentele 
woningen

educatieve 
waterontdek-plek
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De natuur in het ecologisch lint wordt zo ingericht 

dat het extensief beheerd kan worden. De natuur 

kan hier haar gang gaan. Het groen langs de 

wegen zal vanwege de veiligheid en bereikbaarheid 

intensiever moeten worden beheerd. De tuinen 

daarentegen kunnen ingericht en beheerd worden 

zoals de bewoners zelf overeen gekomen zijn. Dit 

kan extensief en heel natuurlijk zijn, maar ook meer 

cultuurlijk en dus intensief. 

Het vrijkomende snoeiafval kan worden 

gecomposteerd in het gebied en dient als grondstof 

voor de (permacultuur)tuin. Het gezamenlijk beheer 

van de tuinen zal door de bewoners gedaan worden. 

Het is goed denkbaar dat de bewoners en gebruikers 

ook het beheer van de openbare ruimte op zich gaan 

nemen. Dit past immers in het vergroten van de 

zelfredzaamheid van de wijk en dus in de veerkracht 

van het systeem waar bewoners onderdeel van 

uit maken. Zelfs het ecologische lint kan in eerste 

instantie met professionele begeleiding heel goed 

door de bewoners uitgevoerd worden. 

In de uitwerkingsfase zal in nader overleg met de 

ecoloog gekeken worden welke doelsoorten in het 

ecologische lint gewenst zijn en hoe dit vertaald 

zal worden naar het beheer. Wij betrekken graag 

geïnteresseerde bewoners om hierover mee te 

denken. 

Extensief beheer
Voorbeeld Eva Lanxmeer

In de ecowijk Eva Lanxmeer in Culemborg helpen mensen mee met 

groenbeheer van de openbare ruimte. De vereniging bepaalt ieder jaar 

in overleg met de gemeente hoe het geld voor basisonderhoud van de 

openbare ruimte besteed kan worden. Bovenop deze middelen kunnen 

bewoners door zelfwerkzaamheid extra kwaliteit aan de buitenruimte 

toevoegen. Er is een coördinator aangesteld die de werkzaamheden en 

bewoners aanstuurt. Ook blijkt groenonderhoud een mooie dagbesteding 

voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten. 
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Woningen
Wonen in Hof der Zotheid is wonen in het groen. Iedere woning heeft uitzicht 

op de groene randen van het gebied. Alle woningen hebben directe toegang tot 

een collectieve binnentuin en bijna de helft heeft een eigen voor- en achtertuin. 

Wonen voor iedereen
De samenstelling van de woningen is gericht op diversiteit in leeftijd en inkomen.  

Hof der Zotheid biedt in iedere hof een mix van drie basistypen in variërende 

groottes: de  grondgebonden maisonnette, het appartement, ontsloten door galerij 

of portiek; en de meest in het oog springende veelzijdige stadsvilla’s aan de wadi.  

Tot slot zijn seniorenwoningen in het project opgenomen; kleinere woningen waarin 

rekening is gehouden met rolstoeltoegankelijkheid. 

Appartementen      50

14 ouderenwoningen

maisonnettes

dakappartement

stadsvilla’s

ecowoningen

experimentele zefbouwwoningen

collectief: werkplaats / opslag / kdv

14

6 6

10 5
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De architectuur van Hof der Zotheid kenmerkt zich 

door zorgvuldige combinaties tussen baksteen en 

hout. Er zit een verloop in de robuustheid van de 

appartementsgebouwen aan de noordrand naar de 

lichtere, volledig uit hout opgetrokken woningen aan 

de zuidrand.

De buitengevels van Hof der Zotheid hebben een 

plint van twee lagen aardrode baksteen en voor de 

hogere, terugliggende  gevels uitgevoerd in houten  

delen. Galerijen en daken worden uitgevoerd in 

een geprononceerde houtconstructie met duidelijk 

zichtbare verbindingen. 

Het geheel maakt een stevige, duurzame indruk 

en laat tegelijkertijd de ambachtelijkheid van de 

gebouwen uitkomen. 

Architectuur

Eenvoudige houten volumes met grote 

vensters

Galerijen en balkons in houtconstructie met 

zichtbare detaillering

Kaders met gevarieerde invulling Dakoppervlak benut voor zonnepanelen. 

Grote overstekken aan zuidkant

Overstekende daken met zichtbare 

houtconstructie

Houten gevelbekleding voor 

terugliggende delen
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Duurzaamheidsconcept 
De woningen zijn energieneutraal. De woningen 

worden verwarmd met een warmtepomp en lage 

temperatuur vloerverwarming. Doormiddel van 

warmte- koudeopslag (WKO) wordt in de winter 

warmte uit de grond gehaald en in de zomer gekoeld 

door warmte weer in de grond op te slaan. Per hof 

wordt er een put geslagen voor de WKO. 

75 tot 80% van de elektriciteitsbehoefte wordt 

opgewekt met zonnepanelen op de daken. 

Omdat niet iedere woning beschikt over hetzelfde 

dakoppervlak wordt de elektriciteit verdeeld via 

een lokaal smart-grid. Ook kan elektriciteit worden 

opgeslagen in de batterijenlader voor elektrische 

auto’s zoals de Tesla-powerwall. 

Toegangen en sociale controle
Een prettige wandeling naar de woning is een 

belangrijk onderdeel van het woongenot. Helemaal 

mooi als daar ook nog een ongedwongen praatje met 

de buren bij komt. In de opzet van hoven is rekening 

gehouden dat alle toegangen duidelijk zichtbaar zijn 

en makkelijk te bereiken. Ook zijn er altijd meerdere 

routes van of naar de woning, afhankelijk of men te 

voet, per fiets of met de auto komt. 

Bij de appartementsgebouwen die met de galerij zijn 

ontsloten is gezorgd dat de galerijen breed zijn. Bij 

de trappenhuizen zijn bovendien extra terrassen en 

balkons voorzien, bijvoorbeeld voor kinderen om te 

kunnen spelen of om samen met de buren te eten. 

T
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Woningtypen
Hof der Zotheid biedt een grote 

verscheidenheid aan woningen, 

waarbij de zeggenschap variëert.  

De uitgekiende aannemerswoning en 

het experimentele strohuis komen in 

de opzet op verrassende wijze samen. 

Maisonettes (modelwoning)
De maisonnette is er als grondgebonden woning 

en als bovenwoning. Dit is de woning die iedereen 

kent en die daarmee toch de verrassing van het 

project is. Het stapelen van deze doorontwikkelde 

aannemerswoning biedt een efficiënte en 

kosteneffectieve oplossing voor wie betaalbaar 

wil wonen en de uitdaging buiten zoekt.    

 

Samen  met de appartementen worden deze 

woningen als eerste gebouwd. 

Kader en invulling

Gezinswoning
Ouderenwoningen / 
Kangoeroe Maisonette met lift Atelier / bedrijfsruimte

Maisonnette
5,40 m

9,60 m

G
ezinsw

oning
O

uderenw
oningen / 

Kangoeroe
M

aisonette m
et lift

A
telier / bedrijfsruim

te

M
aisonnette

5,40 m

9,60 m

Maisonnettewoning Appartement

Appartementen (aanpasbaar)
De appartementen zijn er in verschillende 

formaten en indelingen. Ze zijn gelijkvloers en 

levensloopbestendig, maar beschikken ook over 

voldoende kamers en buitenruimte om prettig te 

wonen met een gezin.  Vanaf de balkons heb je een 

mooi uitzicht op de groene omgeving.

Door zogenaamde fontanellen (zones voor 

doorbraken) in de woningscheidende wanden op te 

nemen is het bovendien mogelijk om appartementen 

horizontaal samen te voegen. 

Variatie binnen een kader
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Gezinswoning
Ouderenwoningen / 
Kangoeroe Maisonette met lift Atelier / bedrijfsruimte

6,00 m 6,00 m

10,00 m
2,00 m

12,00 m

Stadsvilla’s (casco)
Niet de onzekerheid van zelfbouw, wel de vrijheid 

van je eigen woning indelen. De meeste vrijheid 

op een presenteerblaadje bieden de stadsvilla’s 

aan de wadi. Deze vierlaagse woningen zijn groot 

qua oppervlak, maar vooral ook veelzijdig qua 

programma. 

Door de brede beukmaat en strategische indeling kan 

de woning op veel verschillende manieren worden 

ingericht. Daarbij is ruimte voor twee voordeuren 

aan de straat. Door sparingen in de vloer kan een 

huislift worden toegevoegd. Op de begane grond 

leidt dat tot verschillende mogelijkheden, zoals:  

1 de benedenverdieping inrichten als praktijkruimte.

2 de woning verticaal splitsen in twee woningen met 

elk een eigen voordeur aan de straat. 

3 de benedenverdieping inrichten als senioren-

woning. 

Door deze flexibiliteit ontstaat aan de wadi een 

eigenzinnig straatje met een levendige combinatie 

van bijzondere woonvormen en praktijkruimtes.  
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Experimentele woningen
Als klap op de vuurpijl zijn er voor degenen die 

echt willen experimenteren vijf kavels beschikbaar. 

Deze worden ingezet voor innovatie in duurzaam 

bouwen. Alleen voor ambitieuze plannen dus! 

De kavels zijn niet zomaar voor iedereen: kopers 

worden geselecteerd door een commissie van 

duurzaamheidsdeskundigen op basis van het 

innovatieve karakter en haalbaarheid. 

Plannen kunnen bij de start van het project worden 

ingediend. In de tweede fase worden vijf concepten 

geselecteerd en in de derde fase kan men beginnen 

met bouwen. 

Enkele voorwaarden zijn:

•	 Een stap voorwaarts in het duurzaamheidsdenken

•	 Off-grid, dus zonder aansluiting op elektriciteit 

en riool

•	 Minimale impact tijdens bouw op omgeving
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Overzicht woningen per hof

Hof 1
Locatie Woningtype # GBO GBO*# BVO BVO*# M3
Zuid Ouderenwoningen 14 70 980 75 1.050
Zuid Winkel/wonen/bedrijf 3 67 201 70 210
Leyweg Maisonnettes 6 95 570 103 618
Leyweg app. koop klein 9 97 873 105 945
Noord app. sociale huur/koop 12 70 840 76 912
Noord app. koop klein 4 97 388 105 420
Noord app. koop midden 2 107 214 117 234
Noord app. koop groot 2 130 260 148 296
Noord Collectieve ruimten 100 100 106 106
Noord Ontsluiting en overig 1.398

Totaal 52 4.426 6.189 19.467

Hof 2
Locatie Woningtype # GBO GBO*# BVO BVO*# M3
Noord App. Koop klein 3 97 291 105 315
Noord App. Koop midden 12 107 1.284 117 1.404
Noord App. Koop groot 4 130 520 140 560
Noord Ontsluiting en overig 860
West Maisonnettes 4 95 380 103 412
West  App. Koop klein 4 97 388 105 420
Wadi Stadsvilla's 4 189 756 212 848

Totaal 31 3.619 4.819 14.610

Hof 3
Locatie Woningtype # GBO GBO*# BVO BVO*# M3
Noord Maisonnettes 4 95 380 103 412
Noord App. Koop klein 4 97 388 105 420
Wadi Stadsvilla's 6 189 1.134 212 1.272
Ecolint ecowoningen 6 138 826 156 933

Totaal 20 2.728 3.037 9.529

Westeinde # GBO GBO*# BVO BVO*# M3
Experimentele zelfbouwwoningen 5 120 600 138 690
Totaal 5 600 690 2.220

Totaal woningaantal 108
Totaal GBO 11.373
Totaal BVO 14.735
Totaal M3 45.826

Appartementen      50

14 ouderenwoningen

maisonnettes

dakappartement

stadsvilla’s

ecowoningen

experimentele zefbouwwoningen

collectief: werkplaats / opslag / kdv

14

6 6

10 5

Gegevens woningen 
Erasmusveld overzicht woningtypen, aantallen en grootte

Woningtype # GBO
Ouderenwoningen 14 70
Maisonnettes grondgebonden 14 95‐104
app. sociale huur/koop 12 70
app. koop klein 24 97
app. koop midden 14 107
app. Koop groot 6 130
stadsvilla's (wadi‐woning) 10 189‐217

Ecowoningen 6 115‐160
Zelfbouwwoningen 5 100‐140
Winkel/bedrijf/wonen 3 67
Totaal 108
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Plattegrond: parkeergarage 
en bergruimten
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Plattegrond: maaiveld
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Plattegrond: +1
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Plattegrond: +2
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Plattegrond: +3
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Plattegrond: +4
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Plattegrond: +5

A 

‘A  

C

B

‘C

‘B
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Doorsnedes en aanzichten 1: 500

waterpeil Erasmusveld

niveau Leyweg
NAP

NAP
niveau Leyweg

waterpeil Erasmusveld

NAP
niveau Leyweg

-1m75 - peil Erasmusveld

A ‘A  

B ‘B

‘C

C ‘C  



Egeltjesbos in de Kwakel

6 ha waterberging, 
natuurontwikkeling en recreatie

Natuurspeeltuin Camping 
Geversduin - Kennemerland

Open Kaart heeft in de eerste ronde van deze open oproep 

de visie ‘Hof der Zotheid’ ingezonden. Na selectie voor 

de volgende ronde heeft Open Kaart het team versterkt 

met ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van: 

landschap, duurzaamheid, bouwkundige uitwerking, 

proces en organisatie. 

Dit heeft reeds zijn vruchten afgeworpen in de uitwerking 

van de visie tot schetsontwerp. In combinatie met de 

openheid en bevlogenheid van Open Kaart garandeert dit 

een succesvol eindresultaat. 
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Team OPEN KAART KEES YKEMA

Tuin- en landschapsarchitectuur

Als zelfstandig landschapsarchitect ruim 30 jaar werkzaam 

aan opdrachten voor inrichtingsplannen van stedelijke en 

landelijke omgevingen, infrastructuur, water en waterberging, 

natuurontwikkeling, recreatie, (herinrichting)wijken, parken, 

landgoederen en tuinen. Naast het ‘maakbare’ werkt hij aan 

landschappelijke analyses en programma verkenningen, waarbij 

belangen van burgers, overheden en beheerders door middel 

van informatieavonden en interviews in kaart worden gebracht. 

Opdrachtgevers zij o.a.: overheden, ontwikkelaars, corporaties, 

bedrijven, particulieren, instellingen en waterschappen. 
Open Kaart ontwerpt voor en met mensen die zich in willen 

zetten voor hun leefomgeving. We creëren duurzame 

leefomgevingen door te werken vanuit co-creatie met 

bewoners, organisaties en ontwikkelende partijen. We 

realiseren plekken waarvan gebruikers zich vanaf het begin 

eigenaar voelen. Het bureau bestaat uit Pieter Graaff, Wessel 

Jonker, Hanneke Stenfert en Jurrian Arnold en verenigt de 

disciplines architectuur, stedenbouw en communicatie. 

projecten:

Gouwplein -Rotterdam – co-creatief buitenruimte ontwerp

Renovatie GKv Gouda – architectuur en transformatie

Wijkkaart Landbouwbuurt – multi-stakeholder uitvoerings-

plan wijkontwikkeling Rotterdam Zuid

projecten:



Pioniersveld Eva-Lanxmeer -  
Culemborg
In de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg 
hebben we zes geschakelde 
woningen en een vrijstaande woning 
ontworpen. 
Voor de woningen geldt een energie-
eis van 40 GJ, dat is een besparing 
van ongeveer 50% in vergelijking met 
een standaard nieuwbouwwoning.

Wijnwijkvereniging De Volharding 
- Capelle aan den IJssel

Zelfbeheer vereniging voor 72 
eengezinswoningen. 
Vannimwegen heeft geadviseerd 
bij de verkoop, het ontwikkelen 
van het onderhoudscontract, bij 
voorbereiding op de toekomst en 
organisatievraagstukken.

Nesselande - Rotterdam

bestek-, werk- en verkooptekeningen  
voor 270 woningen laag en 
middelhoogbouw in opdracht van 
Bouwfonds Ontwikkeling BV

Hof van Heden - Den Haag
De 60 woningen waarvan 24 
sociale huur en 36 koop en de 
gemeenschappelijke tuin zijn samen 
met de toekomstige bewoners 
ontworpen. De bewonersgroep heeft 
tijdens een architectenselectie op 
basis van onze visie op participatie 
en duurzaam bouwen voor ons als 
architect gekozen.

CPO Gaffelstraat - Rotterdam

In opdracht van Woonstad 
Rotterdam begeleide Trevor James 
de werving van kandidaten en de 
start van het Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap aan de 
Gaffelstraat in het Oude Westen, 
Rotterdam.

Westerdokseiland - Amsterdam

bestek- en werktekeningen van 
249 woningen middelhoogbouw in 
opdracht van City Cour Combination 
VOF (Bouwfonds Ontwikkeling BV en 
Smits Bouwbedrijf)
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HILTRUD PÖTZ

Atelier Groenblauw

TREVOR JAMES

Van Nimwegen

GEERT LAARAKKER

AtelierBouwkunde

Hiltrud Pötz is een bevlogen pionier en creatieve deskundige 

op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige 

architectuur en stedenbouw. Vanuit haar overtuiging dat een 

integrale samenwerking met alle betrokkenen en disciplines leidt 

tot de beste resultaten wordt zij door ministeries, provincies, 

waterschappen, gemeenten, bedrijven en particulieren ingezet 

als gangmaker bij stedenbouwkundige projecten. Daarnaast is 

ze actief als architect, adviseur en onderzoeker.

Rode draad in zijn carrière is het inspireren, betrekken en 

activeren van bewoners en andere stakeholders bij het leven 

in de stad - wijkbeheer, leefbaarheid, duurzame sociale, 

economische en fysieke stedelijke vernieuwing.

Concreet betekent dat het zorgen voor draagvlak bij de 

ontwikkeling van wijkvisies en uitvoeringsprogramma’s, het 

ondersteunen en begeleiden van partijen bij het ontwikkelen 

en uitvoeren van zelf- en medebeheer projecten, het zoeken 

naar creatieve en vernieuwende strategieën voor de bestaande 

vastgoedvoorraad in tijden van crisis.

Mede-oprichter en directielid van AtelierBouwkunde.

AtelierBouwkunde is een onafhankelijk bouwkundig 

ingenieursbureau. De kernactiviteit is het verzorgen van 

bouwkundig tekenwerk, in zowel 2D als - gegenereerd vanuit - 

3D-modelling.  AtelierBouwkunde heeft ervaring met BIM-light, 

BIM dmv uitwisseling in Revit, alsmede met open-BIM.

projecten: projecten: projecten:




