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© 2017 Disclaimer:
De inhoud van deze brochure is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid
t.a.v. wijzigingen, maatvoeringen of onvolledigheden
kan evenwel niet worden aanvaard. De getoonde
impressies van de woningen en de terreininrichting
zijn slechts bedoeld om een algeheel sfeerbeeld
te creëren. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Kennelijke (typ)fouten en vergissingen
in deze brochure of wijzigingen voorbehouden.
Ontwerp en technische specificaties onder
voorbehoud van uitwerking aan de hand
van geldende regelgeving en bouwkundige
mogelijkheden.
Ontwerp en vormgeving:
Pencilpoint | online & offline design, Woerden

“Elkaar
kennen maakt
hulp vragen
makkelijker”
Piet & Sabine
“Voor jong en
oud, van en
voor de buurt”
Saskia

“Duurzaamheid
is meer: zoals
gereedschap
delen”
Arold

Spontane ontmoeting
Vijf jaar geleden stond ik, samen met een andere vader, op het
schoolplein te dromen. We wisten dat de basisschool Het Mozaïek
(De Haag) zou verdwijnen, en daarmee ook een belangrijke ontmoetings
plek voor de wijk. Decennialang was de school een vanzelfsprekende
plek geweest voor jong en oud om elkaar te leren kennen.
Dat juist wij hierover in gesprek raakten, was
niet helemaal toevallig; Sander is architect
en ik ben financieel projectmanager in
gebiedsontwikkeling. Zo ontstond hier
spontaan, gevoed door onze achtergronden,
het raamwerk voor een gewaagd plan.
Wat zou het mooi zijn als hier iets terug
zou komen voor de buurt. Niet zomaar
nieuwbouw, maar een écht nieuwe
woonvorm. Met een wijkfunctie, duurzaam
gebouwd en met meerdere generaties, die
zouden omkijken naar elkaar, de buurt en
kwetsbare mensen.
Jaren later is dit gewaagde plan werkelijkheid
geworden en gaat het in verkoop. Dankzij

bijzondere mensen, die de waarde
ervan inzagen en belangeloos of minder
commercieel aanhaakten: onder meer
omwonenden, een ontwikkelaar, een woon/
zorgadviseur, enthousiaste ambassadeurs...
Dankzij hen werd het plan haalbaar. Ging het
léven. En nu ligt het klaar voor de ideeën van
de nieuwe bewoners en de buurt.
Haag & Hof is niet meer van ons, maar van
Houten en van u!

Gerben Kamphorst
Financieel projectmanager Urban Reality en
initiatiefnemer Haag & Hof

Wie is Gerben Kamphorst?
Gerben is financieel
projectmanager bij adviesbureau
Urban Reality in Gouda. Met
zijn ervaring als financieel
en strategisch adviseur in
gebiedsontwikkeling was hij de
juiste persoon om zijn idealen in
alle opzichten haalbaar te maken.
Zijn netwerk en expertise in het
werken met (en voor) gemeenten
heeft hij onvermoeibaar ingezet
voor ‘zijn’ Haag & Hof!
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Interview Sander de Bruin

Wonen in een hof
Vriendelijk, duurzaam, authentiek
Houtens en passend bij de buurt.
Dat was de opdracht die architect
Sander de Bruin zichzelf stelde in de
ontwerpfase van Haag & Hof.

Wie is Sander de Bruin?
Sander is architect bij Hans Been Architecten BNA in
Amerongen en net als Gerben woonachtig in Houten. Als
architect is het zijn ambitie techniek en sfeer
bij elkaar te brengen, een plek identiteit
te geven en een omgeving te creëren
waar mensen zich prettig voelen. Zijn
creativiteit zette hij enthousiast in om
oplossingen te vinden en belangen te
verenigen. Kortom, de juiste persoon om
dromen en kaders te vertalen in mooie en
realistische producten!

Sander: “In Houten-Noord zag je (voordat de
nieuwbouw kwam) veel weilanden en fruitteelt. Ik
stelde me voor hoe hier een fruitboer had kunnen
wonen, met een hoofdgebouw en bijgebouwen
rond een binnenhof. Lekker losjes in het
buitengebied, maar onderling wel verbonden.”
Het ‘hoofdgebouw’ vertaalde hij in Het Lokaal. “
Het Lokaal heeft een volkomen andere functie dan
de park- en hofwoningen. Daarom heeft het een
groene kleur en trapgevel. De hofwoningen sluiten
hier vrij nauw op aan en zijn allemaal gericht op de
binnenhof. De parkwoningen staan er iets verder
vanaf, meer op zichzelf en naar buiten gekeerd
- maar samen vormt het wel een eenheid door
dezelfde vormen, kleuren en materialen.”

Een aantal hofwoningen is gereserveerd voor
gezinnen, de rest wordt levensloopbestendig.
Sander’s ideaal is dat jong en oud elkaar gaan
opzoeken. Een verrassende rol is weggelegd voor
de fruitbomen die voor Het Lokaal en langs het
water worden aangeplant. “Bloeiende fruitbomen
leveren niet alleen een heel aantrekkelijk beeld
op, ze leveren ook kansen op voor gezamenlijke
activiteiten: denk aan samen appeltaart of
jam maken. Dat kan met elkaar, maar ook met
enthousiaste buurtbewoners. Zo nodigt het plan
op heel natuurlijke wijze uit om ‘het nieuwe wonen’
samen vorm te geven.”
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Haag & Hof in Vogelvlucht
Hofwoningen

Aan drie zijden rond het hof worden woningen gebouwd,
voor meerdere generaties. Er komen 3 extra hoge
gezinswoningen speciaal bedoeld voor ouders met kinderen en
9 levensloopbestendige woningen met een opvallend brede
beukmaat: op de begane grond is niet alleen ruimte voor een
lichte en diepe living met open keuken, maar ook de badkamer
en optioneel een grote slaapkamer beneden. Kortom: een
prachtige woning met veel keuze-opties nu, en ideaal om straks
samen oud te worden! Zeker als je weet dat je op latere leeftijd
kunt terugvallen op je buren.

Parkwoningen

De rij van acht parkwoningen aan het park
liggen wat meer naar de achtergrond. Ze
maken op natuurlijke wijze onderdeel uit van
het plan, maar niet per se van ‘het nieuwe
wonen’. Deze woningen worden standaard
extra duurzaam gebouwd, energiezuinig
(Nul-op-de-Meter) en ze kijken aan de
voorzijde prachtig uit over het groene park,
waar Haag & Hof aan ligt. Ook deze woningen
hebben een standaard een badkamer op de
begane grond.

Onderling
verbonden
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Voor gezinnen met kinderen
Ambassadeurs
P iet en Sabine:
“Je draagt 4 uur per week bij,
maar op je eigen manier. Wij
wonen op dit moment in een
woongroep waar we elke dag
samen eten. Dat wordt het
zeker niet. Ieder heeft zijn eigen
privacy, maar je kunt wel eens
per week samen koken. Je kunt
ook wandelen, klaverjassen,
iemand naar het ziekenhuis
rijden of op de kinderen passen
van de buren. We hopen
ook echt dat dat gebeurt,
dat in Haag & Hof meerdere
generaties elkaar opzoeken.
Elkaar kennen, dat is belangrijk.”

Ruimte
voor jezelf
Privacy & ontmoeting
Wonen aan een hofje combineert het beste van
twee werelden: privacy achter de voordeur en
ontmoeting rondom het hof. Ben je wat meer
gesteld op je privacy aan de voorkant, dan kun je
kiezen voor een gevel met drie smallere ramen.
Wil je graag zoveel mogelijk contact maken met je
buren, dan kies je de variant met grote voorraam.
Zo kun je ook bewust spelen met de positie van
keuken en zithoek, die je kunt richten met zicht op
de hof of juist op je eigen achtertuin.
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Interview Margrieta de Haan

Ruimte
voor de ander
Margrieta Haan hoorde van het initiatief en stond direct klaar om
mee te denken over ‘het nieuwe wonen’. Vanuit haar professionele
ervaring als verbinder in Wonen, Zorg en Welzijn - en als echte
Houtense - ondersteunt ze de ambassadeurs van het project om
samen de kaders te bepalen van het nieuwe woonconcept.

‘Het nieuwe wonen’ ligt niet vast; het is een
boeiend traject waarbinnen mensen op zoek
gaan naar een nieuwe manier om met elkaar te
leven. Margrieta: “De ambassadeurs hebben
om hun eigen reden interesse in een hofwoning.
Belangrijke motieven hierbij zijn: ontmoeten, delen,
verbinden, gastvrijheid en duurzaamheid. Daar
wordt een bijdrage in verwacht, die we samen op
een dagdeel per week hebben gesteld. Je moet
hier wel bewust voor kiezen! Dat geldt zeker voor
de hofwoningen, maar we hopen dat de bewoners
in de parkwoningen ook aansluiten.”
Wat iedereen wil doen, staat
vrij: “Je doet wat je leuk
vindt, maar kiest ervoor
dat samen met anderen
te doen: bewoners
van Haag & Hof, of
mensen uit de buurt.
Misschien wil je samen
koken, tuinieren,
oppassen of samen

even naar winkelcentrum het Rond lopen.
Dat maakt dit zoveel meer dan het zoveelste
nieuwbouwproject waar je ‘vrij en groen woont met
alle voorzieningen’. Je bent betrokken op elkaar,
kijkt naar elkaar om; met ruimte voor jezelf en
ruimte voor de ander.”

Wie is Margrieta Haan?
Margrieta Haan is zelfstandig adviseur/interim manager voor
woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten op terrein van
Wonen, Zorg en Welzijn. Vanuit haar motivatie de positie van
bewoners te verstevigen en wijken te verbeteren, gaat
haar interesse vooral uit naar nieuwe en creatieve
woonvormen met bewonersparticipatie: zoals
Haag & Hof!

Ambassadeurs
Saskia en Arold:
“Wij zijn nu nog jong, maar
hebben recent bij een familielid
gezien hoe zwaar het is als je na
je vijfenzevenstigste nog moet
verhuizen. Dat wil je niet, en dat
heeft ons aan het denken gezet.
Wij wonen in een fijne buurt,
maar niemand zoekt elkaar op. In
Haag & Hof onderneem je samen
activiteiten en leer je elkaar heel
gemakkelijk kennen. Als je door
de jaren heen het nodige voor de
ander hebt kunnen betekenen, is
de drempel straks lager om zelf
hulp te vragen.”
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Levensloopbestendig wonen
Ambassadeurs Douwe en Tineke:

“Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met energieverbruik. We hebben het er als ambassadeurs al vaker over gehad dat we
heel goed dingen kunnen delen. Denk aan gereedschappen, die je aan elkaar kunt uitlenen, en waarom geen auto? Wij hebben
zelf al geopperd dat we onze wasmachine ter beschikking konden stellen. Daar hebben we gezamenlijk uiteindelijk niet voor
gekozen, maar we denken wel na hoe het zou kunnen. Met een gezamenlijke functionele ruimte bijvoorbeeld.”

Duurzaam
energieneutraal

Ambassadeurs
Saskia en Arold:
“Het was vanaf het begin vanzelfsprekend dat we
duurzaam zouden bouwen, met energieneutrale of
Nul-op-de-Meter-woningen. Dat laatste wil zeggen
dat je evenveel energie verbruikt (voor de woning en
in je eigen verbruik) als je opwekt met zonnepanelen
op je dak. Dit is zeker voor ons, stellen in de
hofwoningen, realistisch. De woningen zijn optimaal
geïsoleerd: bij de parkwoningen wordt de woning
verwarmd met een aardwarmtepomp, die in de zomer
zo ook koelt. In de hofwoningen is dit een optie.

Zo maken we je hofwoning energiezuinig (epc = 0)
Om te zorgen dat je evenveel energie opwekt als je woning verbruikt, hebben we in de hofwoningen
deze maatregelen toegepast:
• Weinig warmteverlies door Hoogwaardige isolatie
• Geen koude tochtstroom meer door Balansventilatie met warmteterugwinning
• Zeer comfortabele en energiezuinige Vloerverwarming
• Minimaal 14 Zonnepanelen op je dak
Je hebt uiteraard ook de mogelijkheid om je hofwoning gasloos te maken door de woning te voorzien
van de duurzame en comfortabele bodemwarmte in plaats van je gasketel. Overweeg dan meteen
extra zonnepanelen te plaatsen, dan heb je nauwelijks nog een energierekening.
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Impressie
Impressie
van van
enkele
de indelingsvarianten
Hofwoning Hoge Kap

Hofwoning 6.60

Begane
grond

Eerste
verdieping

Begane
grond

Eerste
verdieping

Hofwoning 7.20
Dit zit er allemaal in
je nieuwe badkamer!
Je woning wordt compleet opgeleverd met een
moderne badkamer. Hierbij is gekozen voor:
• Sanitair uit de o.Novo designserie van het
gerenommeerde merk Villeroy & Boch: onder
meer een fraai zwevend closet en de wastafels.
• Kranen, doucheset van het bekende merk Grohe
• Easydrain douchegoot

Begane
grond

Eerste
verdieping

Tweede
verdieping
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Interview Peter Kranenborg
Tip:
Geen energielasten?
Dan tellen veel banken een deel van de
hypotheek niet mee bij het vaststellen van
de financieringslasten. Je kunt dus meer
meefinancieren zonder tophypotheek.

Co-creatie was voor projectontwikkelaar
Peter Kranenborg bepaald geen onbekend
terrein. Toch ervaart ook hij Haag & Hof
als een uniek project.

Bijdragen
aan morgen
Bolton a la Carte
Bolton à la Carte is het in eigen beheer ontwikkelde
co-creatie concept van Bolton Ontwikkeling, waarbij
architectuur, straatbeeld en individuele woningen
door de bewoners zelf worden bepaald. Sinds 2013
heeft Bolton diverse projecten gerealiseerd in
seriematige woningbouw. Door deze achtergrond
konden wij Haag & Hof samen met de ambassadeurs
gericht en efficiënt haar unieke vorm geven.

“Wij maken al jaren nieuwbouwwijken die we
samen met de kopers vormgeven. Hier gaan
we echter nog een stap verder: de bewoners
creëren samen een nieuwe manier van leven.
Best spannend, maar wij geloven in dit concept,
in de initiatiefnemers en stappen hier bewust
risicodragend in als partner.”
Haag & Hof is gedreven door idealisme maar
gerealiseerd door professionals. “De klik met de
initiatiefnemers was voor ons belangrijk, maar
het is ook een serieus project met een degelijk
financieel fundament. Het Lokaal
moet zichzelf bijvoorbeeld
kunnen bedruipen, dat is
een harde voorwaarde
geweest. De
woningen
krijgen een
marktconforme
prijs, als je
kijkt naar de
kwaliteiten van

de locatie, het afwerkingsniveau en de
duurzaamheidsmaatregelen. Je betaalt niet meer
om hier te mogen wonen.”
Er zijn andere vormen van rendement dan alleen
financieel, volgens Peter, en dat heeft zeker
meegewogen in de beslissing mee te doen. “Als
ontwikkelaar willen wij ook bijdragen aan de
uitdagingen van morgen, met duurzame
antwoorden op vergrijzing, krimp en de
behoefte aan nieuwe woonvormen en
energiebronnen. Door de bijzondere
combinatie van de juiste voorwaarden,
mensen en mentaliteit realiseert
Houten hier iets wat als voorbeeld zal
gaan gelden voor heel Nederland.”
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Uitzicht op het park

Nul-op-de-meter

Zo maken we je parkwoning ‘Nul-op-de-Meter’
De Parkwoningen gaan in comfort en duurzaamheid nog een stapje verder. Naast dezelfde
maatregelen als de hofwoningen, zijn hier is als extra toegepast:
• Warmtepomp (bodemwarmte) met zeer lange levensduur en zeer hoog rendement
• Gratis koeling in de warme zomer door de warmtepomp
• Extra zonnepanelen voor eigen voor elektriciteitsgebruik warmtepomp
• Geen gasaansluiting
De warmtepomp is jouw eigendom, je bent voor uw warmte niet afhankelijk van derden

20

21

Het Lokaal
Ambassadeurs
P iet en Sabine:
“Het Lokaal is niet van ons, maar van
de buurt. Dat moet natuurlijk ook
van de buurt uitgaan, maar
als het aan ons is zouden wij
heel graag iedereen erin
betrekken. Hoe meer mensen
meedoen, hoe groter de
kans dat je iemand vindt met
dezelfde interesses, waar het
mee klikt. Misschien kunnen
we een sociale functie vervullen
met een inloopochtend, om koffie te
drinken met mensen die hun verhaal kwijt
moeten. De informatieavonden voor de
buurt waren in elk geval goed bezocht!”

Ambassadeurs
Douwe en Tineke:
“Haag & Hof moet een plek zijn
waar je er mag zijn, waar je er als
mens toe doet - in welke situatie
je ook zit. De Short stay in
Het Lokaal is daar ook speciaal
voor bedoeld, voor mensen die
even nergens terecht kunnen.
Misschien kunnen er tijdelijk
statushouders verblijven, die
we wegwijs maken in onze
cultuur. We zouden samen
kunnen koken en eten. Onze
belangrijkste verwachting
van Haag & Hof draait om de
ontmoeting met mensen. Alles
kan hier, en iedereen is welkom.”

Het Lokaal:
voor en van de hele buurt!
Het Lokaal gaat functioneren als buurthuis of huiskamer, niet
alleen van Haag & Hof maar van en voor de hele buurt. Samen
eten, voetbal kijken, klaverjassen…
In Het Lokaal kan en mag eigenlijk alles
worden georganiseerd door iedereen. Kortom:
een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten waarmee de oude functie van het schoolplein
een beetje wordt teruggeven aan de wijk.
Sociale short-stay
Op de eerste verdieping van Het Lokaal
komt een sociale (niet-commerciële) vorm

van short-stay. Een plek voor mensen die
even nergens anders terecht kunnen: een
time-out bij relatieproblemen, tijdelijke
opvang als iemands huis onbewoonbaar
is verklaard, een eenoudergezin dat door
omstandigheden tijdelijk zonder woning zit...
Er komt een beheerstichting die onder meer
een screening verzorgt en het is niet bedoeld
voor permanente bewoning.
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Locatie & Situatie
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Een hof of parkwoning?

Hoe zie jij jezelf hier wonen?
Na het lezen van deze brochure heb je misschien een heleboel vragen.
Zoals de logische vraag: als ik nu instap, hoe gaat het dan verder?
Allereerst gaan we samen met de makelaar kijken welke mensen
interesse hebben in het kopen van een hof- of een parkwoning.
Heb je interesse in een hofwoning?
Samen met de makelaar kun je ontdekken welke hofwoning
je het meest aanspreekt: wil je een gezinswoning of het hele
woonprogramma beneden? Wil je de zithoek aan de hof of met
wat meer privacy achter? Als koper van een hofwoning vragen we
je een motivatie te schrijven en word je uitgenodigd voor circa vijf
co-creatiebijeenkomsten die nog gaan volgen. Centraal hierbij staat de
vraag wat jij verwacht, wilt delen en ontvangen, en hoe je samen zaken
concreet kunt afspreken.
Heb je interesse in een parkwoning?
Voor de parkwoningen ligt de verwachting wat minder vast. We hopen
natuurlijk dat je het nieuwe wonen ook omarmt, en daarom krijg je
een uitnodiging maar ben je vrij om al dan niet deel te nemen aan de
co-creatie bijeenkomsten. Wil je meedenken, dan ben je natuurlijk van
harte welkom! Je geeft dit eenvoudig aan bij de ambassadeurs.

Hiele & Dalsem
makelaardij

Centrale ligging bij Het Rond
Haag & Hof wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige basisschool Mozaïek De Haag aan de Putterhaag in Houten.
Je woont hier heerlijk vrij en groen tussen het mooie park aan de ene kant en winkelcentrum het Rond aan de andere.
Op 200 meter vind je hier bijna elke denkbare winkel maar ook gezellige eetcafés, een bioscoop en openbaar vervoer.

Sterk in (aan)koop, verkoop,
taxatie en styling!
Gedreven met een persoonlijke
aanpak, daar staat Hiele & Dalsem voor.
Wendy Hiele en Erica Dalsem kennen Houten,
de wensen van hun klanten en weten daar
direct op te anticiperen. Zij zijn klaar voor de
uitdaging om de geïnteresseerden in
Haag & Hof positief te begeleiden in het
proces voor denieuwbouw, maar ook met de
optimale verkoop van een bestaande woning.
Belt u ons gerust
voor een vrijblijvende
kennismaking!

Meer weten?
Wil je graag persoonlijk verder praten over de mogelijkheden om jouw
plekje te vinden in dit unieke project? Maak vrijblijvend een afspraak!

Voor de hofwoningen neem je contact op met
Bolton Ontwikkeling: 0348 692 600
Voor de parkwoningen bel je met onze makelaars:
Wendy Hiele & Erica Dalsem: 030 6353052.

Ontwikkeling

Verkoop

Architect

Realisatie

www.haagenhof.nl

