
H
et voorjaarszonnetje verwarmt mijn gezicht. 
Met half dichtgeknepen ogen staar ik naar 
een wijds polderlandschap. Hier in 
Oosterwold, vlak achter Nobelhorst, ontmoet 

ik dadelijk Remco Hafkamp. Hij is één van de 
bedenkers van Het Erf. Een project dat op deze plek 
dertig slimme barns laat verrijzen in een prachtige, 
gezonde omgeving. Het is niet lastig voor te stellen, 
dat het hier straks heerlijk wonen is. 

Even heerlijk dagdromen
In gedachten fiets ik over een zandpad. Geuren van 
verse basilicum, bieslook en lavendel strelen mijn 
neus. Op het door bomen omrande erf zie ik een 
verzameling riante barns. Ik stop voor de mooiste. 
Voordat ik met mijn vingerafdruk de voordeur open, 
neem ik nog even een handjevol verse tijm mee. De 
stofzuiger zoemt terug naar z’n oplaadstation. In 
de keuken strooi ik de zojuist geplukte kruiden over 
de ovenschotel, en zet die in één moeite door in de 
slimme, al voorverwarmde oven. Achter de barn 
nestel ik mij in een comfortabele schommelstoel op 
de veranda, terwijl ik vanuit mijn ooghoek een reiger 
uit de erfpoel zie opvliegen. Dit is genieten!

Buitengewoon  
wonen in de stad
Als ik niet veel later Remco tot in detail over mijn 
dagdroom vertel, glimlacht hij. ‘Dat is precies 
waarom wij dit project zijn gestart. Om buitengewoon 
te kunnen wonen in de stad. Eén van de dingen 
die Almere zo bijzonder maken, is de hoeveelheid 
natuur. Per Almeerder hebben we 228 m2 groen tot 
onze beschikking. Met een gemiddelde van 91 m2 
per inwoner in Nederland is dat veel meer dan in 
willekeurig welke andere stad van meer dan 100.000 
inwoners. Al dit groen moeten we meer benutten 
door zoveel mogelijk buiten te leven. Daarom heeft 
elke barn ook een veranda. Het is een verlengstuk 
van je woonomgeving, vanwaar je veel meer en 
langer in het seizoen kunt genieten van het buiten 
zijn. Wat dacht je van barbecueën in de winter? 
Uiteraard met de verandakachel aan.’  

Prachtige en natuurlijke look
Het prettig buiten zijn begint al op het erfpad. 
Remco: ‘Het is gelijk thuiskomen, zodra je het pad 
oprijdt. Dat is trouwens niet van zand, al ziet het 
er wel zo uit. Het is van Graustabil halfverharding 

Uniek in Nederland!

StadSleven op 
het platteland 
in Slimme barnS
Altijd al gedroomd van leven in de natuur, met alle gemakken 
van de stad? Nu kan het! Op Het Erf in Oosterwold worden 
dertig luxe barns gebouwd. Omgeven door een bosrand, een 
erfpoel en de grootste wilde kruidentuin van Nederland. Elke 
barn is zelfvoorzienend en uitgerust met de nieuwste 
technologieën voor toekomstbestendig wonen. Over alles is 
nagedacht, met slechts één doel: genieten van het goede leven!
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waardoor het stuifvrij, onkruidarm en bij regen hard 
blijft. Het heeft een prachtige natuurlijke look en 
het bijzondere is: bewoners mogen gezamenlijk de 
mooiste uit vier kleuren kiezen. Ik voorzie de leukste 
dingen op dit pad.’ 

Baden in comfort 
Ook binnen in de barn valt er van alles te kiezen. Als 
je op Het Erf verse ingrediënten van de bomen, de 
struiken en uit de kruidentuin kunt plukken, moet je 
natuurlijk over een ruime, hoogwaardig uitgeruste 
keuken beschikken. En die komt er! ‘keuze genoeg met 
fijne apparatuur, dubbele spoelbakken en een Quooker. 
Ook de badkamer is ingericht op onthaasten. Met 
vier vloerstijlen, beton ciré op wanden en plafond, een 
losstaand bad met dito badkraan en een grote glazen 
inloopdouche is het een kwestie van baden in comfort.’ 

Huis van de toekomst
Dat de omgeving en de barn paradijselijk aanvoelen 
is duidelijk. Maar hoe zit het dan met het slimme 
wonen? Ik heb begrepen dat moderne snufjes en 
ingenieuze systemen het leven rond de goudgele 
akkers zelfvoorzienend en duurzaam maken? ‘Dat 
klopt,’ reageert Remco trots. ‘Zowel nu als in de 
toekomst. Het zelflerende systeem in de barn koppelt 
apparaten en voorzieningen aan elkaar en zo kunnen 

ze met elkaar, én met de bewoners communiceren. 
Het systeem ontwikkelt met de bewoners mee. Ver-
gelijk het met een tesla auto. Met de meeste andere 
merken moet je langs de garage om iets nieuws te 
laten inbouwen. tesla geeft een systeemupgrade en 
je kunt de volgende dag driverless rijden. Zo zitten de 
barns ook in elkaar. straks besturen we het huis veel 
meer met onze smartphones. Denk aan het bedie-
nen van apparaten, verlichting en het managen van 
energieverbruik. De barn is er helemaal klaar voor!’

Veel aandacht voor klimaat
In de barns is er veel aandacht aan het klimaat 
besteed. ‘Een prettig klimaat draagt bij aan een 
lekker gevoel en vooral ook aan je gezondheid. 
Naast een warmte terugwin-unit heeft elke barn een 
Hydrolution systeem, dat als een koelkast werkt. 
Een koelkast voert warmte af waardoor het bin-
nen koud wordt. Het Hydrolution systeem doet het 
omgekeerde. Het voert kou uit de luchttemperatuur 
af, waardoor het binnen warm wordt. Zelfs als het 
buiten min 20 graden is, haal je binnen met gemak 
58 graden warmte. Ongelooflijk vind ik dat!’ 

Heel slim met energie
De barns halen hun energie van de zon. ‘Zij maken 
gebruik van state-of-the-art zonnepanelen: dunne-
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film CIs panelen. Die hebben grote voordelen.  
Zo werken ze al bij lage lichtstraling, en vallen ze niet 
uit als een paar cellen beschaduwd zijn. Bovendien 
beschikken de barns over een eigen rioleringssys-
teem. Hierdoor is de exploitatie anders. Je betaalt 
geen rioolbelasting én je wekt eigen energie op. De 
investering in zonnepanelen en het eigen riolerings-
systeem is er na een paar jaar al uit.’ 

Pluk het leven…  
en wat kruiden
‘Weet je wat dit project extra aantrekkelijk maakt?’ 
vraagt Remco. ‘Oosterwold is een prachtplek om te 
wonen. Het Erf is speciaal voor mensen die er graag 
zouden willen wonen, maar moeite hebben met 
zelfbouw en het werk dat daarbij om de hoek komt 
kijken. toekomstige bewoners van Het Erf hoe-
ven zich daar helemaal niet mee bezig te houden. 
Wij verzorgen dat traject volledig, terwijl ze tóch 
meebepalen hoe hun omgeving eruit komt te zien. 
Zij kunnen zich verder richten op leuke zaken. Zoals 
het uitzoeken van kleuren, apparatuur of, net als jij, 
dromen over het buitenleven op Het Erf.’ Om met 
een glimlach te besluiten met: ‘Erfpad en kruiden-
tuin zijn trouwens openbaar toegankelijk.  
Je kunt straks dus gerust een keertje kruiden 
komen plukken…’

In de badkamer is alles 
gericht op onthaasten

barn houSe
Een barn house is van oorsprong een tot huis omgebouwde schuur. 
kenmerkend zijn het grote volume en de heerlijke ruimte. Op Het Erf 
heeft men gekozen voor een open space living concept - op de begane 
grond - met alle ruimte voor eigen indelingen. Op de verdieping zijn 
verschillende concepten om uit te kiezen.

Professional - Een barn met een open space werkruimte op de eerste 
verdieping. Om wonen en werken te combineren. 
Family - Een barn voor het familieleven, waarin iedereen zijn eigen plek 
heeft. Met veel ruime kamers op de eerste verdieping. 
Comfort - Een barn gericht op comfort, met onder andere een master 
bedroom, en suite badkamer en een walk-in closet op de eerste 
verdieping. 
Een complete barn is al te koop vanaf € 563.000,- v.o.n.

Meer informatie:
www.HetErf.nl
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