



5 kernwaarden van de Maurtishoeve: 

 




Duurzame voedselproductie en verwerking uit voedselbos en uit professionele moestuin; tevens 
professionele ecologische bloementuin. 

Participatie voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, of met anderszins een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 



- Flexwerk plekken voor duurzaam ondernemerschap 
- Voorlichting over voedsel en kookworkshops door participerende medewerkers van de    
lunchroom.


- Informatiecentrum over voedselbossen, hout productiebossen, een duurzame voedselketen en 
duurzaam en milieuvriendelijk bouwen en wonen. 
- Educatie voor schoolklassen PO en VO ( focus respectievelijk op groep 7,8 & 1e en 2e klas 
middelbare school )


- Stimuleert en werkt samen met lokale gemeenschap en politiek/bestuur. 
- onderkomen voor ezeltjes als therapeutische toevoeging voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Tevens zijn de ezels inzetbaar tijdens het oogsten.
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- Stimuleert en werkt samen met lokale

gemeenschap en politiek/bestuur.

- onderkomen voor ezeltjes als therapeutische toevoeging 

voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tevens zijn de ezels inzetbaar tijdens het oogsten.
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Bijdrage aan levenskwaliteit en welbevinden van de gebruikers


De Mauritshoeve draagt bij aan zowel het welbevinden als biodiversiteit door aantrekkelijke, groene 
verblijfs- en gebruikszones in en om het gebouw. Door de centrale bloementuin, de vijver, de groene daken 
en de verbinding van het gebouw met de terrassen en het voedselbos heeft de Mauritshoeve een 
ecologische meerwaarde.


De Mauritshoeve wordt daarnaast volgens het rainproof-principe vormgegeven. 
Zo veel mogelijk regenwater wordt afgevangen op de plek waar het valt. Ook wordt regenwater zichtbaar 
gebufferd in een waterbassin. Dit water wordt gebruikt voor irrigatie en het doorspoelen van toiletten.


Daarnaast stimuleert de Mauritshoeve sociale contacten. Door informele plekken (centrale bloementuin & 
terrassen) te faciliteren waar mensen elkaar ontmoeten in een relaxte sfeer.


De opbouw de Mauritshoeve creëert zowel ruimte voor ontmoetingen als rustige werk en meditatie plekken. 
Op de begane grond bevinden zich de toegankelijke ruimtes en op de 1e verdieping de rustige 
verblijfsgebieden.


Afbeelding 01: dwarsdoorsnede Mauritshoeve 
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Toegankelijke binnenplaats - dwarsdoorsnede

• Toegankelijkheid op begane grond

• Rustige werkplekken op de verdieping

• Binnenplaats semi-openbaar toegankelijk

RUST

toegankelijk toegankelijk

RUST



Bijdrage aan vermindering van CO2-uitstoot


Door de wanden en vloeren van CLT (Cross Laminated Timber) te realiseren i.p.v. traditioneel beton of staal, 
wordt er naast een C02 besparing zelfs CO2 opgenomen uit de lucht en kun je stellen dat de Mauritshoeve 
CO2 Positief wordt.


 
 

Afbeelding 02: CO2 opslag van bouwmaterialen (in 1000kg) 

Energieverbruik


De Mauritshoeve heeft ambitie om energie positief te worden en op zijn minst energie neutraal.


De energievraag van het gebouw bestaat uit hernieuwbare energiebronnen, die direct op locatie worden 
gewonnen, beheerd en opgeslagen.


Goede energie-monitoring moeten naast de energie besparing van het gebouw ook dienen als educatief 
voorbeeld. Bezoekers van de Mauritshoeve verkrijgen op deze manier inzicht hoe duurzaam bouwen 
functioneert in de praktijk.




Bijdrage aan verminderen van grondstoffengebruik:


De Mauritshoeve zal in plaats van vastgoed, ‘losgoed’ genoemd kunnen worden.


Het gebouw vormt een depot waarbij alle materialen, componenten en producten gedocumenteerd zijn en 
door de demontabele verbindingen beschikbaar zijn voor toekomstig hergebruik. 
Bij de Mauritshoeve zullen zoveel als mogelijk bio-based materialen toegepast worden.


Door alle gebruikte materialen te documenteren in een materialen paspoort zal de Maurithoeve dienen als 
materialenbank.


De documentatie via alle materialen garandeert tevens ook de Mauritshoeve een financiële materiaalwaarde 
vertegenwoordigd. Hierdoor hoeven gebouwen niet meer naar een 0%-niveau te worden afgeschreven.


 

 
Afbeelding 03: toepassing mogelijk bio-based materialen Maurtishoeve 
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intensief groendak

leemstuc (interieur)stoeptegels (demontabel / eenvoud)

glas kunst

duurzaam isolatiemateriaal

duurzame gevelbekleding

houtvezel isolatieplaten

keramische gevel elementen dakspaan (gevel en dak bekleding) FSC gecertificeerd hout 

CLT constructie elementenschapenwol


