
grondgebonden Wonen met dura Vermeer

Creëren van woonplezier



Van gezinnen tot studenten en van starters tot  

senioren. Wij ontwikkelen en realiseren graag  

optimale woonomgevingen voor uiteenlopende  

doelgroepen. Het woonplezier van de eindgebruiker 

staat bij ons centraal.

Intensieve samenwerking met onze opdrachtgevers 

gaat hand in hand met innovatieve oplossingen en  

een scherp oog voor duurzaamheid. Daarin hebben 

wij onze sporen inmiddels ruimschoots verdiend.

Al onze projecten verschillen van aard, maar hebben 

één ding gemeen: de trots waarmee wij er aan hebben 

gewerkt. Met diezelfde trots presenteren wij u graag het 

exemplaar grondgebonden ‘Wonen met Dura Vermeer’. 

Wij wensen u veel inspiratie toe.

Wonen met dura Vermeer

Directie Divisie Bouw en Vastgoed
(van links naar rechts) 

Peter Krop

Ronald Dielwart

Mark ter Hark

Jeroen van der Kemp
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98 wonen met dura vermeer

Almere

Almere

Poort

Almere Poort vormt letterlijk de poort van 

Almere en Flevoland. Schitterend gelegen  

op de boeg van de Randstad verwelkomt  

dit stadsdeel haar bezoekers en inwoners.  

Wonen in Almere Poort betekent wonen op 

de rand van polder en water. Strand, bos en 

parken liggen nabij. 

In de wijk Europakwartier zijn 42 woningen 

neergezet, in vier compacte blokken aan  

een binnenhof. De overige 15 woningen zijn 

eigenzinnige royale herenhuizen direct aan  

het water, met uitzicht op het Cascadepark.

De gevels van de woningblokken zien er  

allemaal anders uit, door het gebruik van 

steen in speelse kleuren. Bijna alle woningen 

hebben een prettige achtertuin en een 

eigen parkeerplaats.

AlmereAlmere POOrT

Opdrachtgever

Cascadepark VOF: AM en goedeStede

architect

Inbo

RPHS architecten 

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Houten

aantal wOningen

57

Functie

Wonen
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Alphen AAn

den Rijn

BuRggooi

Villapark Burggooi ligt in de stadswijk Kerk 

en Zanen en is ontworpen op een deel van 

het archeologische themapark Archeon. Het 

project behelst 750 woningen, waarvan 120 

woningen komen te staan op vrij uit te geven 

kavels. Het plan bestaat uit vijf deelgebieden, 

die ieder verwijzen naar een periode uit de 

architectuurgeschiedenis: Modern, Klassiek, 

traditioneel, Landelijk en Abstract. Een mooie 

vertaalslag naar ‘reizen in de tijd’; het centrale 

thema van Archeon.

Een grote, grillige waterpartij en een brede 

parkstrook begrenzen deelgebied Landelijk. 

Hier hebben de rietgedekte woningen (zie 

foto) de uitstraling van landhuizen en boer-

derijen. Patio’s, serres, veranda’s en overdekte 

terrassen laten de grenzen tussen buiten en 

binnen vervagen. Verschillen in dakbedekking

en bakstenen zorgen voor een gevarieerd 

straatbeeld in dit zuidelijkste deelgebied van 

Burggooi.

Opdrachtgever

Bouwfonds Ontwikkeling 

Dura Vermeer Bouw Leidschendam 

architect

Inbo

BUROBEB

Van de Ven Franken Onstenk Architectuur

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Leidschendam

aantal wOningen

750

Functie

Wonen



13AmersfoortDe Laakse WaterstaD

Amersfoort

De LAAkse

WAterstAD

De Laakse Waterstad is gerealiseerd in de  

moderne grachtenwijk De Laak. De 84 koop-

woningen zijn gebouwd op het Regentenei-

land en het Koopmanseiland en hebben een 

Hollandse architectuur met vele gezichten.

Statige gevels van herenhuizen wisselen 

elkaar af; er zijn woningen met souterrain, 

maisonnettes en appartementen. De wonin-

gen staan op unieke wooneilanden, rondom 

hofjesachtige binnengebieden. 

Met de ontwikkeling van De Laakse Waterstad 

is een authentieke omgeving gecreëerd waarin 

privacy, veiligheid en rust samengaan met het 

plezier van eigentijds wooncomfort.

Opdrachtgever

Amerstaete III 

architect

KOW

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

84

Functie

Wonen
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Bathmen

De nassouwe

De 26 woningen van De Nassouwe liggen in 

de groene kindvriendelijke Oranjebuurt, aan 

de oostrand van Bathmen. De fraaie wonin-

gen, ruime straatprofielen en groenvoorzie-

ningen sluiten optimaal aan bij de bestaande 

bebouwing en het karakteristieke beeld van 

Bathmen.

Elke woning is voorzien van een eigen garage. 

Met een ruim scala aan indelingsvarianten en 

uitbreidingen kunnen de bewoners hun huizen 

volledig naar eigen behoefte aanpassen. 

Opdrachtgever

‘t Dijkhuis

architect

Van den Berg groep

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

26

Functie

Wonen



wonen met dura vermeer16 17BathmenDe Nassouwe
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Bergen op

Zoom

De meanDer

Centraal in De Markiezaten ligt het deelplan 

De Meander. Een buurt met een dorpse allure 

en familiaire ambiance, in een landelijke  

omgeving aan de zuidzijde van historisch 

en bruisend Bergen op Zoom. De Meander 

is opgezet als een romantisch Engels land-

schapspark, met gebogen straten en een 

kronkelende waterpartij. 

De eengezinswoningen, twee-onder-één-kap-

woningen en patiowoningen zijn ontworpen 

in 30-er jarenstijl, met forse kappen met grote 

overstekken, erkers, mooi verzorgd metsel-

werk, keramische dakpannen, omlopende 

goten en hoekkozijnen. De gevarieerde en 

comfortabele woningen passen uitstekend in 

het stedenbouwkundig plan, met haar vloei-

ende lijnen en uitzicht over groen en water.  

Al met al een aantrekkelijke woonomgeving.

Opdrachtgever

Bouwfonds Ontwikkeling

architect

Engelman Architecten 

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rosmalen

aantal wOningen

24

Functie

Wonen
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Borne

ParkstriP

Bornsche

Maten

Woonwijk Bornsche Maten ligt centraal in 

twente, met uitstekende aansluiting op zowel 

het wegennet als het openbaar vervoer. De 

mooiste plekjes in twente zijn makkelijk met 

de fiets te bereiken.

De Parkstrip is ruim opgezet, in de romanti-

sche sfeer van voor de oorlog. Opmerkelijk zijn 

de typische erfafscheidingen: deze onderstre-

pen het architectuurthema van de wijk en slui-

ten mooi aan bij het ontwerp van de woningen.

Of er nu sprake is van rijwoningen, tweekap-

pers of vrijstaande woningen: vanaf het 

maaiveld is de okerkleurige gevelplint duidelijk 

zichtbaar. Beperkte verspringingen in de 

rooilijn en architectonische verbijzonderin-

gen zorgen voor een gevarieerd straatbeeld. 

Bloemkozijnen, erkers, hoekkozijnen en extra 

uitbreidingsmogelijkheden versterken de 

verscheidenheid.

Opdrachtgever

Ontwikkelcombinatie De Bongerd VOF

architect

Van der Linde Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

96

Functie

Wonen
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Borne

BeekBoog

Beekbogen, onderdeel van Nieuw Borne heeft 

een herkenbaar hart: een centraal buurtpark 

aan de Deurningerweg. Een oude landweg 

verbindt Nieuw Borne met de rest van de 

Bornsche Maten, met het buitengebied en met 

het centrum van Borne. De ruime herenhuizen 

liggen aan brede lanen met veel groen.

De architectuur van de woningen doet denken 

aan de chique bouwstijl van de jaren ’30, met 

ruime dakoverstekken, een karakteristieke 

overgang van de gevel naar de dakgoot, 

plastisch metselwerk, hoofdzakelijk verticale 

verhoudingen in kozijnen en doordacht  

kleurgebruik in het metselwerk. 

Alle herenhuizen hebben een royale stenen 

garage. De 2e en 3e ring van de Beekbogen 

zijn exclusief gereserveerd voor vrijstaande  

en twee-onder-een-kap woningen. Rust  

en ruimte zijn de trefwoorden in deze 

tuindorpachtige omgeving.

Opdrachtgever

Ontwikkelcombinatie De Bongerd VOF

architect

IAA Architecten 

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

28

Functie

Wonen
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Wonen in Caleche, één van de laatste delen 

van de wijk Fascinatio, is wonen in een  

landelijke sfeer. Er zijn in deze wijk drie  

woningtypen gerealiseerd: 35 rijwoningen, 

acht twee-onder-één-kappers en drie villa’s. 

Tilbury
De woningen van het type tilbury zijn zeer 

grote eengezinswoningen. Ze vallen niet  

alleen op door hun grote livings met open 

woonkeuken, maar ook door prachtige details 

als overstekende dakgoten, fraai voegwerk  

en rode keramische pannendaken die voor 

een landelijke uitstraling zorgen. 

Landauer
Van het type Landauer zijn slechts acht stuks 

gerealiseerd, maar zelfs bij dit type hadden de 

kopers meerdere opties en alle vrijheid van 

indelen. Zo konden ze kiezen voor een bijna 

twee meter brede uitbouw aan de woonkamer 

of een garage die tot tuinkamer kan worden 

omgebouwd. 

Berline
De drie vrijstaande villa’s Berline zijn het 

meest exclusief. Deze schitterende woningen 

staan aan het water en hebben iets weg van 

een luxe Noord-Hollandse stolpboerderij.  

tot de opties behoren onder meer een extra 

grote erker of een luxe terras aan het water.

Capelle aan

den IJssel

CaleChe

FasCInatIo

25Capelle aan den IJsselCaleChe FasCinatio



Opdrachtgever

Bouwfonds Ontwikkeling

architect

Molenaar & Co architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

46

Functie

Wonen
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Capelle aan

den IJssel

FasCInatIo

De 42 PCS-woningen zijn een buitenkans voor 

jonge gezinnen. De woningen liggen gegroe-

peerd rondom een fraai binnenterrein met 

veel groen, waar kinderen onbezorgd kunnen 

spelen.

De wijk Fascinatio is geïnspireerd op het boek 

‘Fascinatio, de wonderwind’ van tom Manders 

junior: een sprookjes- en prentenboek over de 

elementen, de natuur en de oorsprong van het 

leven. Verbazing, verwondering en ontmoeting 

staan in het boek centraal. De harmonieuze 

wereld uit het boek is zoveel mogelijk naar 

Fascinatio vertaald. Dit uit zich in de straat-

namen, de architectuur van de woningen, 

de vele kleine speelplekken en het autoluwe 

ontmoetingspad.

Opdrachtgever

Blauwhoed

architect

Marge Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

42

Functie

Wonen

fase 4
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Den Haag

De Caaien

De Caaien bevat verschillende woningtypes, 

met een langgerekt plantsoen als middel-

punt. twee gebogen wanden met statige 

herenhuizen omzomen dit groene hart van de 

buurt. Het plan kent diverse woonsferen, zoals 

‘wonen aan het park’, ‘wonen aan een hofje’ 

en ‘wonen aan de gracht’.

De woningen in het project zijn volgens het 

PCS-Hybrideconcept gerealiseerd en voorzien 

van een modern klimaatsysteem, dat warmte 

en koelte aan de bodem onttrekt. Deze 

warmte-koude-opslag in de grond kost zeer 

weinig energie; een uniek ventilatiesysteem 

zorgt voor automatische ventilatie van alle 

ruimtes. Een duurzame oplossing voor een 

gezond binnenklimaat.

Opdrachtgever

SWY

Amvest

Dura Vermeer Bouw Leidschendam

architect

Molenaar & Van Winden architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Leidschendam

aantal wOningen

250

Functie

Wonen

de caaien den haag
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Diemen

plantage

De Sniep:

HyDepark

Plantage De Sniep vormt de nieuwe entree 

aan de oostzijde van Diemen. In het deel-

plan Hydepark zijn geschakelde, twee-onder-

één-kap en enkele vrijstaande woningen 

gebouwd. De woningen grenzen aan het 

toekomstige park, waarvan de naam verwijst 

naar het Hyde Park in Londen. 

Het uitgebreide kopers-keuzepakket bevatte  

onder meer een uitbouw op de begane grond 

en een buitenterras op de tweede verdieping. 

Alle woningen hebben grote groene achter-

tuinen; enkele met buitenbergingen. Parkeren 

kan op het eigen erf; enkele woningtypes  

hebben een eigen garage.

Met het oog op duurzaam bouwen is gekozen 

voor een vloerverwarmingsysteem, dat draait 

op warmte-koude-opslag.

Opdrachtgever

Bouwfonds Ontwikkeling 

Dura Vermeer Vastgoed

architect

Steenhuis Bukman Architecten 

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Amsterdam

aantal wOningen

88

Functie

Wonen

wonen met dura vermeer32 plantage De Sniep: HyDepark



35wonen met dura vermeer34 Diemenplantage De Sniep: HyDepark



wonen met dura vermeer36 37Onder de eiken

Driebergen

OnDer

De eiken

Het plan Onder de Eiken in Driebergen bestaat 

onder andere uit 20 eengezinswoningen in 

diverse prijsklassen. Er is gekozen voor het 

PCS-bouwconcept, om de diversiteit van doel-

groepen en doorstroming aan de onderkant 

van de markt te bevorderen. 

Kenmerkend aan de architectuur van de 

woningen is het gebruik van rode en gele bak-

steen. Variatie in kavelgrootte en vrijstaande 

garages zorgen voor een afwisselend beeld.

Onder de Eiken is bovendien een multifunc-

tioneel gebouw rijker, met daarin een school, 

dagopvang voor visueel gehandicapten, een 

sporthal en een kinderdagopvang. Dat maakt 

het plan tot een prettige woonomgeving voor 

een brede doelgroep.

Driebergen

Opdrachtgever

AM

gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Dura Vermeer Bouw Houten

architect

topos architecten 

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Houten

aantal wOningen

20

Functie

Wonen, werken en vrije tijd
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Opdrachtgever

Het Nieuwe Landgoed VOF

architect

Mulleners + Mulleners architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

54

Functie

Wonen

EdE

HEt Carré

Het Carré is het eerste van zes woningbouw-

projecten binnen Het Nieuwe Landgoed in 

Ede, aan de groene zuidzijde van de N224. 

Het Carré bestaat uit 54 ruime herenhuizen 

rond een groen binnenhof. 

Er is keuze uit woningen met een plat dak en 

woningen met een schuine kap, elk met eigen 

varianten. Alle woningen hebben een privé-

parkeerplaats en een berging in de achter-

tuin. Bijzonder is het scherp geprijsde ‘direct 

bewoonbaar pakket’ met opties als vloer- en 

wandafwerkingen, een keuken en tuinaankle-

ding, waarmee de toekomstige bewoner zich 

snel op zijn gemak voelt in zijn nieuwe woning. 

wonen met dura vermeer38 Het Carré
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42 43wonen met dura vermeer eindhoven

De Bloemenbuurt is een wijk aan de zuidkant 

van Eindhoven. Eigenaar Domein heeft een 

groot gedeelte van de wijk laten slopen om er 

huurwoningen terug te laten bouwen. Van den 

Pauwert Architecten ontwierp twee plannen 

in jaren ‘30 stijl, waarin het oorspronkelijke 

karakter van de buurt terugkomt. 

Het plan Passiebloem bestaat uit huurwo-

ningen, een parkeerkelder met bergingen

en een fraaie terreininrichting. Het project is 

opgesplitst in 23 grondgebonden woningen 

en 11 appartementen. Het plan Duizendschoon 

bestaat uit 73 woningen, een parkeerkelder 

met bergingen en een terreininrichting. Het 

gaat om 20 grondgebonden huurwoningen, 

4 huur-bovenwoningen, 21 huurapparte-

menten, 4 huur-patiowoningen en 24 koop-

appartementen.

De toekomstige bewoners zijn sterk betrokken

bij de invulling van de woningen. Deze inten-

sieve bewonersparticipatie en de proces-

matige aanpak sieren dit bijzondere plan.

Opdrachtgever

Domein

architect

Van den Pauwert Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rosmalen

aantal wOningen

43

Functie

Wonen

EindhovEn

BloEmEnBuurt

bloemenbuurt
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EnschEdE

dE Uitkijk:

EilErmarkE

De Uitkijk is het laatste nieuwbouwproject  

in het hart van Eilermarke. Het maakt de  

buurt helemaal af, met alle voorzieningen  

op steenworpafstand. Project de Uitkijk 

bestaat uit hoogwaardige eengezinswoningen 

in een warme, chique architectuur met een 

knipoog naar de jaren ‘30.

Kenmerkend is de sfeer van de woningen.  

De combinatie van wit keimwerk met bruin-

rood metselwerk zorgt voor een gevarieerd, 

sfeervol en fris gevelbeeld waarin elke woning 

een eigen identiteit heeft. Dankzij de royale 

tuinen is de privacy van bewoners optimaal. 

Opdrachtgever

De Uitkijk VOF

architect

VHgP architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

48

Functie

Wonen
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Goor

Het Gijmink

Aan de rand van het centrum, aan de oostkant 

van goor, ligt Het gijmink: een bloeiende wijk 

met een rijke historie waar mensen met veel 

plezier wonen. Het gijmink krijgt door een 

grootscheepse vernieuwing een geheel nieuw 

aanzicht. 

Duurzaamheid en energie spelen in het 

nieuwe gijmink een belangrijke rol. Er zijn zes 

passief- en twee energieneutrale woningen, 

met ventilatie met warmteterugwinning, vloer-

verwarming, een warmtepomp, extra isolatie 

en PV-panelen. De EPC varieert van maximaal 

0,6 (nieuwste EPC-eis) tot 0 (energieneutraal), 

dat is minder dan de huidige wetgeving vraagt. 



49wonen met dura vermeer48 Het Gijmink Goor

Opdrachtgever

Viverion

architect

VHgP architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

101

Functie

Wonen



51haarlem

Opdrachtgever

Elan Wonen

architect

taneja Hartsuyker Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Amsterdam

aantal wOningen

61

Functie

Wonen en werken

Haarlem

Spaarnoog

Op het terrein tussen het spoor, de Oostvest 

en de Harmenjansweg in Haarlem zijn 20 

koopwoningen en 41 huurwoningen gereali-

seerd. Herenhuizen, woon-/werkwoningen, 

eengezinswoningen en appartementen geven 

een aantrekkelijke variëteit aan dit plan. 

Het geheel maakt een imposante indruk, door 

platte daken af te wisselen met zadeldaken 

en daken met een geringe hellingshoek. De 

stalen galerij zorgt voor een stijlvolle aanblik. 

Bij de wederopbouw van deze Haarlemse 

buurt zijn de bewoners sterk betrokken. Hun 

inbreng maakt dat de nieuwe wijk toch als 

vanouds aanvoelt. Plan Spaarnoog is één van 

de sleutelprojecten binnen de herstructurering 

van de Haarlemse binnenstad.

wonen met dura vermeer50 spaarnoog
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Opdrachtgever

Bouwfonds Ontwikkeling

architect

VVKH Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

60

Functie

Wonen

Hendrik-

ido-AmbAcHt

terrA mAre

terra Mare ligt in de wijk Volgerlanden in  

Hendrik-Ido-Ambacht. Wie wel eens op  

vakantie is geweest in Italië, kent de typische 

sfeer van Mediterraanse huizen. In terra Mare 

komt het vakantiegevoel helemaal tot leven. 

Het hart van terra Mare is gevormd door een 

grote waterpartij, compleet met wandelvlonder 

en vissteiger. Alle woningen grenzen direct 

aan of bieden zicht op het water. 

Aan de waterkant hebben de woningen wit 

stucwerk, waardoor een helder, zonnig beeld 

ontstaat. Aan de voorzijde zijn de woningen 

afgewerkt in aardetinten. Ook de namen 

van de woningen doen Italiaans aan. Ze zijn 

afgeleid van de Cinque terra, vijf authentieke 

Italiaanse dorpjes aan de bloemenrivièra.

hendrik-idO-amBachtterra mare 53
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Opdrachtgever

Welbions

Dura Vermeer Bouw Hengelo

architect

Peters & Lammerink architecten

VHgP Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

23 Waterviolier, 40 Korenbloem

Functie

Wonen

hengelo

medaillon

De omgeving van Medaillon biedt zowel prak-

tische voorzieningen als veel natuurschoon. 

De nieuwe wijk grenst aan stadspark Weust-

hag en ligt nabij natuurgebied De Houtmaat, 

met een prachtige buitenplaats, authentieke 

Saksische boerderijen en een grote vijver met 

oude eiken rondom. Snelweg en uitvalswegen 

maken plaatsen in de omgeving makkelijk 

bereikbaar. 

Dura Vermeer heeft aan een rustige straat in 

deze groene en kindvriendelijke wijk 23 ruime 

rijwoningen - type Waterviolier - gebouwd. 

Daarnaast zijn er 40 woningen - type Koren-

bloem - opgeleverd, met opvallende dakvlak-

ken die hier en daar doorlopen in de gevel. 

Dwarskappen en erkers zorgen voor een 

gevarieerd beeld. De combinatie van warme 

rood-geel-bruine en crèmekleurige gevelsteen 

versterkt het speelse aanzien.

57Medaillon Hengelo
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Hengelo

Sterren-

buurt

Aan de Mercurius-, Saturnus- en Venusstraat 

in de Sterrenbuurt te Hengelo zijn eengezins-

woningen gerealiseerd, op basis van het PCS-

bouwconcept. MAS Architectuur tekende voor 

het ontwerp, als onderdeel van een turnkey 

aanbesteding.

De woningen liggen aan een verkeersluw 

pleintje, dat refereert aan de sociale cohesie 

van de jaren ‘50. Luifels bij de voordeuren en 

de invulling van het openbaar gebied geven 

het idee van privé-ruimte. Bijzondere details 

aan de parkeervoorzieningen onderstrepen 

het unieke karakter van de woningblokken.

Woningcorporatie Welbions heeft sterk 

ingezet op sociale veiligheid. De bouwblokken 

zijn ingepast in de oorspronkelijke ‘stempel-

structuur’ van de Sterrenbuurt. “Doel van 

de nieuwbouw is de buurt een nieuw elan te 

geven”, aldus Welbions. Er is sterk ingezet op 

overleg met de buurt en op doorstroming van 

bewoners in de wijk. 

Opdrachtgever

Welbions

architect

MAS Architectuur

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo

aantal wOningen

39

Functie

Wonen
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Hillegom

Vossepolder

Project Vossepolder, aan de noordoostzijde 

van Hillegom, vormt een heerlijk woongebied 

met uitzicht over de Ringvaart en de  

weilanden.

De energiezuinige ‘zonnewoningen’ in dit  

project zijn duurzaam gebouwd. De comfor-

tabele woningen zijn uitstekend geïsoleerd  

en ook de ventilatie- en klimaatbeheersing  

is optimaal. Met name milieuvriendelijke  

materialen zijn toegepast, zoals gecertificeerd 

hout uit duurzaam beheerde bossen. De wo-

ningen beschikken over een zonnepaneel op 

het dak en een warmtepomp voor verwarming 

en tapwater.

Opdrachtgever

Woonstichting Stek

architect

Kokon Architectuur & Stedenbouw

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Amsterdam

aantal wOningen

84

Functie

Wonen

63HillegomVossepolder





wonen met dura vermeer66 67De Hoon 4 Houten

Opdrachtgever

Ontwikkelingsverband Houten C.V.

architect

Hans Been Architecten

Inbo 

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Houten

aantal wOningen

56

Functie

Wonen

Houten

De Hoon 4

De Hoon 4 ligt in Waterpark, één van de meest 

gewilde woonwijken van Houten. Een nieuwe 

waterrijke wijk, waarin eilanden met elkaar 

verbonden zijn door bruggen en wegen. Het 

is heerlijk wonen in deze groene omgeving: 

rustig, veilig en autoluw. 

De woningen en appartementen in De  

Hoon 4 voldoen aan alle woonwensen. Ruim, 

comfortabel en verrassend van architectuur. 

De combinatie van fraaie baksteen met wit 

stucwerk, veel glas voor de gevels, grote  

dakoverstekken, ruime balkons en trapjes  

zorgen voor een eigenzinnige uitstraling.  

Met het vele water in de omgeving ontstaat 

een open, fris en sprankelend beeld. 
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IJmuIden

StadSpark:

park- en

hofwonIngen

In hartje IJmuiden, middenin een groene zone 

bij het gijzenveltplantsoen en het Moerberg-

plantsoen, ligt Stadspark IJmuiden. Met strand 

en zand binnen handbereik is het de ideale 

woonomgeving voor gezinnen die zowel de 

rust van de natuur als de dynamiek van de 

stad weten te waarderen. 

Dura Vermeer realiseerde park- en hofwonin-

gen, startersappartementen en een school 

in dit deel van IJmuiden. De stoere gezinswo-

ningen liggen in een fraai aangelegd, glooiend 

landschap. Dat maakt Stadspark IJmuiden tot 

een leuke, kindvriendelijke omgeving, waar 

volop ruimte is voor spelen en recreëren. 

Opdrachtgever

gemeente Velsen

architect

Klunder Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Amsterdam

aantal wOningen

28

Functie

Wonen en onderwijs

StadSpark: park- en hofwoningen IJmuIden
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Nieuwerkerk

aaN deN

iJssel

de CompoNist

De Componist bestaat uit 24 royale PCS- 

eengezinswoningen met tuin gelegen in 

de wijk Dorrestein, één van de buurten 

in Nieuwerkerk aan den IJssel waar het 

bijzonder plezierig wonen is. Dit is een 

gewilde buurt met brede, groene woon-

straten, waar overwegend koopwoningen 

te vinden zijn in de wat hogere prijsklassen. 

Het plan is een ontwikkeling van 

Blauwhoed in nauwe samenwerking met 

de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Met De Componist laat Dura Vermeer zien 

dat een eengezinswoning van volwassen 

afmeting betaalbaar kan zijn en er ook nog 

eens heel aantrekkelijk uitziet. 

De woningen beschikken over het Politie-

keurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw en 

over energielabel A.

Opdrachtgever

Blauwhoed

architect

Van der Waals/Zeinstra Architekten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

24

Functie

Wonen

75De Componist Nieuwerkerk aaN deN iJssel
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Oegstgeest

Den

AAnvAnck

In Oegstgeest -direct langs de Oude Rijn-  

ontwikkelen Dura Vermeer, Bouwfonds  

Ontwikkeling en de gemeente Oegstgeest  

een compleet nieuwe, afwisselende leef-  

en woonomgeving: Nieuw-Rhijngeest. Het  

natuurlijke karakter van het omliggende 

gebied is terug te vinden in singels, parkjes, 

oevers en haventjes van Nieuw-Rhijngeest. 

Den Aanvanck ligt aan de noordzijde van

Nieuw-Rhijngeest. Het uitgebreide woning-

aanbod van eengezinswoningen en appar-

tementen zorgt hier voor een afwisselend 

geheel. Het gevelbeeld is geïnspireerd op 

waterstadjes als Dordrecht, fraai en in een 

modern jasje gestoken. 

Naast Den Aanvanck bevat deze ontwikkeling 

nog twee deelplannen, ieder met een eigen 

woonsfeer. Deze worden in opeenvolgende 

fasen gerealiseerd.

Opdrachtgever

Dura Vermeer Bouw Leidschendam

architect

Op ten Noort Blijdenstein architecten  

en adviseurs

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Leidschendam

aantal wOningen

85

Functie

Wonen

Oegstgeest



81Poortugaalde Kasteeltuin

De Kasteeltuin is een bijzonder project tussen  

de Vlier, Vogelkers en de Albrandswaardse-

weg, bijna in de kern van het dorp Poortugaal.  

Het is een gebiedsontwikkeling op de locatie 

van de voormalige sportvelden en clubgebou-

wen. Voetbalclubs PSV Poortugaal en Oude 

Maas speelden hier voorheen hun wedstrijden. 

Op de vrijgekomen grond is een ruim opge-

zette woonwijk met veel groen gerealiseerd.  

In de wijk zijn eengezins-, twee-onder-één-

kap-, vrijstaande woningen en een apparte-

mentencomplex met kasteelappartementen  

en een penthouse verrezen. De woonwijk 

heeft een kasteelachtige architectuur  

gekregen met een rijke detaillering en  

een hoog afwerkingsniveau. 

Opdrachtgever

Bouwfonds Ontwikkeling

architect

Architectenbureau Weeda van der Weijden

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

122

Functie

Wonen

wonen met dura vermeer80

Poortugaal

de Kasteeltuin
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Roosendaal 85

Opdrachtgever

AM

Dura Vermeer Bouw Rosmalen

architect

KOW

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rosmalen

aantal wOningen

147 luxe landhuizen

Functie

Wonen

Roosendaal

de landeRije

De nieuwe parkwijk De Landerije te Roosen-

daal is exclusief en ruim van opzet. Natuurlijk 

wonen tussen stad en bos. Een gebieds-

ontwikkeling van ruim 36 hectare waar 350 

luxueuze landhuizen, statige villa’s, exclusieve 

bungalows en vrije kavels verrijzen. Duurzame 

waterhuishouding en natuurontwikkeling 

gaan nauw samen met fraaie architectuur. 

De riante woningen bieden een breed scala 

aan mogelijkheden om individuele kopers-

wensen in te vullen. Dat maakt deze parkwijk 

tot een enorm succes: de woningen zijn zeer 

gewild bij vele kopers.

wonen met dura vermeer84 de landerije
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Rosmalen

De Hoven:

RozenHof

Aan de oostkant van ‘s-Hertogenbosch ligt 

plan De Groote Wielen, met zo’n 4300 wonin-

gen verdeeld over zes gebieden. Deelgebied 

De Hoven is een moderne, tuinstedelijke wijk 

dichtbij het water met huizen rondom open-

bare groene hoven. De Hoven is verdeeld in 

vier kwadranten, waarvan Rozenhof er één is. 

Hier is de architectuur uit de jaren ’30 gecom-

bineerd met het comfort van de moderne tijd. 

In Rozenhof zijn verschillende woningtypes 

ontwikkeld in een klassieke bakstenen archi-

tectuur: ruime, moderne huizen met strakke 

lijnen, mooie overstekken en fraai metselwerk. 

Opvallende stijlkenmerken als erkers en  

dakkapellen versterken het jaren ’30-beeld.

Mooie, charmante woonhofjes en meer  

formele, statige hoven geven deelgebied  

De Hoven een min of meer besloten karakter. 

De combinatie met groen en water onder-

streept de identiteit van deze buurt.

Opdrachtgever

Hertogbouw

architect

LT Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rosmalen

aantal wOningen

33

Functie

Wonen
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Rosmalen

PaRtituuR

Wonen in stijlvolle jaren ’30 architectuur. 

thuiskomen in een groene omgeving, met 

uitzicht op het park. Kinderen die spelen in  

de ruime achtertuin, op één van de vele 

speelplekken of gewoon op de autoluwe straat 

rondom het huis. Wonen in Rozenhof betekent 

elke dag genieten van ruimte en comfort. 

Rozenhof is één van de kwadranten van  

De Hoven, grenzend aan een park in het plan 

De groote Wielen in ’s-Hertogenbosch. De 

wijk is zeer divers en kent een hoog voorzie-

ningenniveau met scholen, winkels, sport-  

en medische faciliteiten. Eén van de projecten 

in Rozenhof is het plan Partituur, dat bestaat 

uit acht sfeervolle woningen met fraai metsel-

werk, mooie overstekken en strakke lijnen. 

Architectenbureau Boosten & Rats uit Maas-

tricht is verantwoordelijk voor het ontwerp 

volgens traditionele jaren ‘30 architectuur. 

Deze sluit goed aan bij de bestaande sfeer van 

de nostalgische binnenstad en karakteristieke 

buitenwijken in ‘s-Hertogenbosch.

Opdrachtgever

Zayaz

Hertogbouw

architect

Bureau Boosten Rats  

architectuur en stedenbouw

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rosmalen

aantal wOningen

8

Functie

Wonen
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RotteRdam

de abeel

Binnen de deelgemeente Hillegersberg- 

Schiebroek wordt het project De Abeel  

gerealiseerd, bestaande uit 24 twee-onder-

één-kap woningen en vier vrijstaande  

woningen. De warme uitstraling van de 

woningen past uitstekend bij de omringende 

bebouwing. Alle woningen zijn voorzien van 

een grote woonkamer met open keuken, drie 

slaapkamers, badkamer en ruime vrij indeel-

bare zolder. toekomstige bewoners helpen 

mee met het ontwerpen van de buitenruimte. 

Dat maakt dit project zo bijzonder.

 

PCS-bouwconcept
De Abeel wordt ontwikkeld als PCS-twinLine; 

één van de lijnen binnen het PCS-bouwcon-

cept van Dura Vermeer. Zowel de architect 

als de toekomstige bewoners hebben veel 

keuzevrijheid. Zo blijven vele architectuur-

stijlen mogelijk binnen het PCS-bouwconcept 

en kunnen woningbreedte en woningdiepte 

worden gevarieerd.

Opdrachtgever

Visade advies in projectontwikkeling

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

architect

Han van Zwieten architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

28

Functie

Wonen

de abeel RotteRdam
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RotteRdam

Het mooie

plan fase 1

Het Mooie Plan te Rotterdam is het eerste  

project dat Havensteder en Dura Vermeer 

Bouw Rotterdam volgens ketenintegratie 

uitvoerden. De resultaten zijn indrukwekkend: 

vrijwel géén opleverpunten, 12% onder 

budget, tijdige oplevering ondanks vorst 

en -niet onbelangrijk- tevreden bewoners.

Ketenintegratie tussen Havensteder en  

Dura Vermeer Bouw Rotterdam is een 

onderdeel van het ‘Supply Chain Excellence’-

programma, in samenwerking met de tU  

Delft, Universiteit van Amsterdam en Deloitte 

Real Estate Advisory. Alle partijen dragen 

samen de verantwoordelijkheid in dit  

bouwproces nieuwe stijl. 

Het Mooie Plan ligt aan de oostflank van 

Rotterdam-Lombardijen en omvat 125 ruime, 

moderne huur- en koopwoningen in twaalf 

verschillende types. Het resultaat is een groen 

en duurzaam woongebied. tijdens de bouw 

is de aanwezige beplanting zoveel mogelijk 

gehandhaafd; aangelegde waterpartijen 

ondersteunen het afwateringssysteem. De 

vrijgekomen warmte tijdens het industriële 

proces verwarmt de woningen, waardoor cv-

ketel, geiser of boiler tot het verleden behoren. 

RotteRdam
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Opdrachtgever

Havensteder

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

architect

Joke Vos Architecten

BgSV bureau voor stedenbouw 

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

125

Functie

Wonen
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Opdrachtgever

Havensteder

architect

Kokon architectuur & stedenbouw

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

33

Functie

Wonen

RotteRdam

Landbouw-

buuRt fase 1

In de noordwesthoek van Vreewijk ligt het 

nieuwbouwproject Landbouwbuurt, het derde 

project dat Havensteder en Dura Vermeer 

volgens ketenintegratie uitvoerden. De inzet 

is om zo efficiënt mogelijk te bouwen met als 

doel: kostenreductie, kortere doorlooptijden 

en kwaliteitsverbetering.

Landbouwbuurt ligt bij het Zuidplein, Ahoy 

en het Zuiderpark en ondergaat een meta-

morfose. Dit project bestaat uit 33 PCS-

eengezinswoningen aan de rand van het 

plan. De eengezinswoningen liggen aan 

een hofje en hebben een tuin of dakterras.

99Landbouwbuurt fase 1 RotteRdam
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Als onderdeel van een ingrijpende vernieu-

wingsoperatie zijn drie deelprojecten gereali-

seerd in de wijk Meeuwenplaat in Rotterdam-

Hoogvliet. Hof van Heden, Stormvogel en  

Veld van Klanken bevatten in totaal 146 

nieuwbouwwoningen die de veelzijdigheid  

van Meeuwenplaat benadrukken. 

Hof van Heden
Hof van Heden is ontwikkeld in samenwer-

king met de bewoners. Het project bestaat  

uit 32 eengezinswoningen, 28 appartementen, 

gemeenschappelijke tuinen en een ontmoe-

tingsruimte.

Stormvogel
Stormvogel is letterlijk een groen bouwproject

met 48 koopwoningen. De woningen zijn

verdeeld over drie hoven. Ieder woonhof telt 

16 huizen, omsloten door een groene haag.

Veld van Klanken
Veld van Klanken is speciaal gericht op  

muzikanten. Op dit terrein heeft elke bewoner 

een geluidisolerende ruimte waar men  

(gezamenlijk) muziek kan beoefenen.

Meeuwenplaat

RotteRdam

meeuwenplaat

Opdrachtgever

Vestia

architect

Van Bergen Kolpa Architecten

24H Architecture 

opMAAt

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

118

Functie

Wonen
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Opdrachtgever

AM

architect

BDC

Kokon architectuur & stedenbouw

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

54

Functie

Wonen

RotteRdam

PascalkwaRtieR

Het project Pascalkwartier ligt in Lombardijen 

aan de rand van Rotterdam-IJsselmonde aan 

de statige Pascalweg. Een brede groenstrook, 

waterlopen en waterpartijen geven het Pascal-

kwartier een intiem en landelijk karakter. 

Pascalkwartier omvat 54 woningen. De 36 

huurwoningen die Achmea heeft afgenomen 

zijn opgewaardeerd met extra wensen, zoals 

een kamer op zolder, extra eisen aan installa-

ties en de inrichting van de tuinen. 

Het traditionele ontwerp van BDC Architecten 

sluit goed aan bij de omliggende bebouwing. 

Kokon Architecten maakte het stedenbouw-

kundig plan. Het aanbod is afgestemd op 

gezinnen die op zoek zijn naar een ruime 

grondgebonden woning in een rustige en 

veilige woonbuurt. De wijk is bereikbaar via 

één toegangsweg. Door de beschutte ligging 

ontstaat een autonoom en kindvriendelijk 

woonmilieu.

Pascalkwartier is gerealiseerd volgens het 

PCS-bouwconcept dat - uitgaande van één 

basisontwerp - veel ruimte en vrijheid biedt 

voor bewoners en gebruikers. PCS staat voor 

betaalbaar, duurzaam, snel én flexibel bouwen.
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RotteRdam

ZuideRspooR

Op het voormalig spoortracé langs de Laan op 

Zuid in Rotterdam realiseert Dura Vermeer in 

combinatie met BAM Woningbouw het project 

Zuiderspoor, het eerste deelproject van Nieuw 

Zuid. Met het verdwijnen van het spoorem-

placement en de komst van Zuiderspoor wordt 

de barrière tussen Afrikaanderwijk en de Laan 

op Zuid overwonnen. 

In totaal telt Zuiderspoor 32 koopwoningen, 

227 huurappartementen en maisonnettes, 

1.100 m² voor commerciële ruimte en een 

tweelaagse parkeergarage met 300 plaatsen. 

De appartementen zijn opgedeeld in negen 

blokken.

Zuiderspoor valt op door de verschillende 

tinten baksteen, het verspringen van de 

balkons en de variatie in metselwerk. Dat 

geeft het geheel een bijzondere uitstraling.

Opdrachtgever

Vestia Rotterdam Feijenoord

Estrade Projecten

architect

geurst & Schulze architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Rotterdam

aantal wOningen

32

Functie

Wonen

RotteRdam
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Opdrachtgever

Portaal

groenWest

architect

Hans Been Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Houten

aantal wOningen

150

Functie

Wonen

Utrecht

De

tUinlanDen

De tuinlanden ligt tussen Leidsche Rijn en 

de Landschapsbaan, in het zuidoosten van 

Vleuterweide. Het is de laatste grote deelwijk 

van Vleuterweide en bevat circa 970 wonin-

gen, een zorgvoorziening, kinderopvang en 

twee basisscholen: De twaalfruiter en de 

Sint Maarten (Speciaal Basis Onderwijs). 

Net zoals de overige deelgebieden van 

Vleuterweide krijgt De tuinlanden een 

dorps karakter. 

In dit deelgebied worden rijwoningen, twee-

onder-één-kapwoningen, vrijstaande wonin-

gen en appartementen gebouwd, naast zes 

vrije kavels en twee woonwagenstandplaatsen. 

Dura Vermeer Bouw Houten realiseert 150 

woningen, waarvan 128 eengezinswoningen 

en 22 beneden- en bovenwoningen.
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Wageningen

Park

Haagsteeg

Op het 5 hectare grote terrein aan de 

Kortenoordallee is een bijzonder woonpark 

ontwikkeld: Park Haagsteeg. Het voormalige 

universiteitsterrein heeft een grondige meta-

morfose gekregen: zo is één van de bestaande 

gebouwen omgeturnd in een modern ingericht 

sportinstituut.

Het centrale deel van Park Haagsteeg bestaat 

uit 26 rustieke villawoningen, waarvan de 

architectuur is gebaseerd op het werk van de 

Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. 

Langs de centrale waterpartij staan zes luxe 

en moderne watervilla’s. Aan de rand van het 

plan zijn zeven bedrijfswoningen gerealiseerd. 

Met de variatie in woningtypen is Park Haag-

steeg een geslaagd voorbeeld van integrale 

projectrealisatie door Dura Vermeer.
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Opdrachtgever

Arteze Projectontwikkeling

architect

SW Architecten Adviseurs

Factor Architecten

Marge Architecten

griffioen Architecten

Marx & Steketee

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Houten

aantal wOningen

26

Functie

Wonen, werken en vrije tijd
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Wolvega

lindeWijk

Lindewijk ligt in het noordelijke deel van 

Wolvega. De wijk wordt ook wel ‘tuindorp’ 

genoemd, vanwege het vele groen en diverse 

woningtypen, zoals twee-onder-één-kap 

woningen en woningen van één tot ander-

halve laag met een kap. Om de entree van 

de Lindewijk te onderscheiden van de rest 

van tuindorp, zijn er ook vier-onder-één kap 

woningen gebouwd. Opvallend in het project 

zijn de brede straten en mooi aangelegde 

voortuinen. 

Aan de grote Vuurvlinder zijn vier blokken van 

vier PCS-StandardLine woningen in natuurlijke 

kleuren opgetrokken. Kenmerkend is de royale 

kap met oranje-rood gebakken dakpannen 

vanaf de tweede verdieping. Aan de Kleine 

Vos zijn 22 twee-onder-één-kap woningen 

gebouwd. Enkele hoekwoningen hebben 

een erker en een unieke royale dwarskap die 

aan de voorzijde van de woning uitsteekt.

Opdrachtgever

WoonFriesland

Woningstichting Weststellingwerf

architect

VHgP architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Hengelo 

aantal wOningen
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Zaandam

d. doniastraat

De D. Doniastraat in Zaandam was een  

gecompliceerd binnenstedelijk stadsver- 

nieuwingsproject, met veel logistieke en  

technische uitdagingen, onder meer op  

het gebied van fundering. Dura Vermeer  

realiseerde er 52 woningen, dicht tegen 

de bestaande bebouwing aan. Om de bouw  

soepel te laten verlopen, is er ingezet op 

goed contact met omwonenden gedurende 

het hele bouwproces.

Opvallend in dit project is de gevel, die  

bestaat uit twee kleuren metselwerk waarin 

hardstenen platen - voorzien van teksten  

van een kunstenares - zijn verwerkt.  

Al met al een bijzonder project, zowel 

qua bouwproces als qua resultaat.

ZaandamD. Doniastraat 

Opdrachtgever

ZVH

architect

Zijlstra Schipper Architecten

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Amsterdam

aantal wOningen
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Zoetermeer

Cómodo

Cómodo is een uniek project in Zoetermeer. 

Dura Vermeer Bouw Leidschendam heeft in 69 

dagen de eerste elf van in totaal twintig koop-

woningen opgeleverd... zonder opleverpunten. 

Dit past uitstekend binnen het efficiënte

LEAN-bouwen.

Cómodo is het Spaanse woord voor gezellig-

heid en dat is precies waar dit project voor 

staat. Wonen in de stad, in een buurt met een 

dorps karakter, met water en groen, zonder 

druk verkeer voor de deur, zodat kinderen 

veilig buiten kunnen spelen.

De jaren ’30 architectuur van de 64 ruime 

eengezinswoningen vertaalt zich in opvallende 

details als overstekken en dakgoten. Woon-

kamers met een glazen schuifpui geven 

zicht op een royale tuin met stenen berging. 

Nagenoeg alle woningen beschikken over 

twee parkeerplaatsen op eigen terrein.

Opdrachtgever

Dura Vermeer Bouw Leidschendam

architect

Van de Ven Franken Onstenk Architecten 

BOuwer

Dura Vermeer Bouw Leidschendam

aantal wOningen
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Dura Vermeer Bouw Amsterdam 
Spaarneweg 31

2142 EN  Cruquius 

Postbus 439

2100 AK  Heemstede

t (023) 752 97 00

F (023) 752 97 80 

www.duravermeerbouwamsterdam.nl

Dura Vermeer Bouw Houten
De Bouw 79

3991 SX  Houten 

Postbus 108

3990 DC  Houten

t (030) 634 79 00

F (030) 634 02 60 

www.duravermeerbouwhouten.nl

Dura Vermeer Bouw Rotterdam
Blaak 333

3011 gB  Rotterdam 

Postbus 1986

3000 BZ  Rotterdam

t (010) 280 85 00

F (010) 280 85 85 

www.duravermeerbouwrotterdam.nl

Dura Vermeer Bouw Hengelo
Bosmaatweg 60

7556 PJ  Hengelo 

Postbus 877

7550 AW  Hengelo

t (074) 255 02 55

F (074) 255 02 77 

www.duravermeerbouwhengelo.nl

Dura Vermeer Bouw Leidschendam
Overgoo 6

2266 JZ  Leidschendam 

Postbus 195

2260 AD  Leidschendam

t (070) 301 37 00

F (070) 301 37 37 

www.duravermeerbouwleidschendam.nl

Dura Vermeer Vastgoed
De Bouw 79

3991 SX  Houten 

Postbus 429

3990 gE  Houten

t (030) 634 79 01

F (030) 634 79 06 

www.duravermeervastgoed.nl

Dura Vermeer Bouw Heyma
Stadionweg 55

3077 AS  Rotterdam 

Postbus 52126

3007 LC  Rotterdam

t (010) 292 15 80

F (010) 483 03 00 

www.duravermeerbouwheyma.nl

Dura Vermeer Bouw Rosmalen
Stationsplein 1

5241 gN  Rosmalen 

Postbus 3

5240 BC  Rosmalen

t (073) 528 89 11

F (073) 521 83 13 

www.duravermeerbouwrosmalen.nl

Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed
De Bouw 79

3991 SX  Houten 

Postbus 429

3990 gE  Houten

t (030) 288 16 17

F (030) 251 52 03

bouw.duravermeer.nl
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Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed

tEKSt EN REDACtIE

Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed

Karen Knispel
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