
‘De woningopgave is een uitdaging waar we niet tien jaar over 

moeten praten, maar gewoon aan moeten beginnen’, stelt 

Sijmonsbergen. ‘Bij een integrale aanpak is goed samenwerken de 

kunst. Elkaar vertrouwen en de ruimte geven, daar draait het om.’ 

Nas: ‘Het is van belang de handen ineen te slaan. Overheid en 

marktpartijen hebben elkaar nodig. In de binnenstedelijke gebieden 

hebben we te maken met veel verschillende eigenaren. Daarom 

zullen we een plan moeten bedenken waarin elke partij zijn eigen 

timing kan hebben. Dan kom je eerder tot afspraken en neem je de 

verschillende betrokkenen serieus.’

Als bouw- en ontwikkelbedrijf dat op een breed terrein binnen 

de branche actief is, draagt Dura Vermeer bij aan verschillende 

gebiedsontwikkelingen. Het ruim 166 jaar oude familiebedrijf met 

vestigingen door heel Nederland is niet alleen uitvoerder, maar 

beschikt ook over een eigen ontwikkelbedrijf met onder andere een 

designstudio en marketingafdeling. ‘Wij zijn goed uitgerust om de 

trekkersrol op ons te nemen.’

Eén plan
Ontwikkelen is er niet eenvoudiger op geworden. Zeker niet nu 

veel gemeenten nauwelijks nog grond in bezit hebben en de ruimte 

aan de randen al is volgebouwd. Het komt steeds vaker neer op 

verdichten binnen de bestaande stad. Sijmonsbergen: ‘Vaak gaat het 

om bedrijventerreinen die je wil verkleuren. Daar heb je te maken 

met veel verschillende stakeholders die allemaal hun eigen plannen 

hebben. Met een integrale ontwikkeling probeer je tot één plan te 

komen.’

Nas: ‘Wij vinden het interessant om vanaf het begin betrokken te 

zijn bij de transformatie. Om samen op te trekken met de gemeente 

en met onze integrale blik per project te bekijken wat de handigste 

strategie is.’

Intentieverklaring
De J.C. Maylaan op het Utrechtse Kanaleneiland is zo’n gebied 

dat vraagt om transformatie. Dura Vermeer kocht er een oud 

kantoorgebouw en maakt daar graag woningen van. Maar niet 

zonder overleg met de andere partijen in de buurt. ‘Het heeft geen 

zin om één enkel gebouw te transformeren’, weet Sijmonsbergen. 

‘Het hele gebied moet worden aangepakt. Er zijn nog meer 

kantoren, wat retail en een schoolgebouw. Wij tekenen graag een 

intentieverklaring met de verschillende eigenaren om gezamenlijk 

op te trekken.’ 

The Good Life
Met de woorden ‘dream it, share it, create it’ introduceert Dura 

Vermeer een nieuw woon- en leefconcept: The Good Life. 

Betaalbaar, multidisciplinair en experimenteel ontwikkelen 

is daarbij het uitgangspunt. Voor de invulling van dit nieuwe 

concept ging Dura Vermeer te rade bij deskundigen buiten de 

bouwsector. Wat is hun visie op gezond en gelukkig wonen? ‘Als 

je het binnen de branche vraagt, krijg je de bekende antwoorden’, 

zegt Sijmonsbergen. ‘Meestal staat dan de techniek centraal. 

Met The Good Life willen we juist de mens centraal stellen. 

Hoe stimuleren wij met onze gebouwen en nieuwe gebieden een 

gezond en gelukkig leven? Dat vroegen we onder anderen aan 

een omgevingspsycholoog, de GGD en een huisarts. Het leverde 

heel interessante inzichten op. Zorg voor sportfaciliteiten in de 

buurt, bijvoorbeeld, maar tegelijkertijd de waarschuwing van 

de omgevingspsycholoog: overdrijf daar niet mee. Met te veel 

sportfaciliteiten plak je onbedoeld een label op het gebouw of 

gebied: alleen voor sportievelingen.’

Data
‘Voor herontwikkeling moet je echt de tijd nemen, want we zetten 

iets neer wat lang mee moet’, stelt Nas. ‘Als wij weggaan, begint 

het pas voor de bewoners. Daarom onderzoeken wij vooraf wat er 

leeft in de wijk en waar behoefte aan is. Aan The Good Life is een 

barometer gekoppeld, die via ruim 140 indicatoren data verzamelt 

over onder andere de kwaliteit van de omgeving van de beoogde 

ontwikkellocatie. En hoe het er is gesteld met maatschappelijke 

thema’s, zoals eenzaamheid en veiligheid. Die gegevens gebruiken 

we bij de invulling van het nieuwe ontwerp.’ Als je weet wat er 

speelt in een gebied, weet je ook waarop je moet inzetten. Is er 

veel eenzaamheid? Zorg voor ontmoetingsruimten. Wonen er veel 

mensen met overgewicht? Maak de trap in het gebouw prominent 

en de lift ondergeschikt.’

‘Voor een blijvende gedragsverandering moet je mensen ongemerkt 

de goede richting in duwen’, bevestigt Sijmonsbergen. ‘Dat zit ‘m 

vaak in kleine dingen, bijvoorbeeld zo’n centrale plek voor de trap 

in een appartementencomplex. Daarmee krijg je mensen eerder in 

beweging dan wanneer je bij binnenkomst meteen voor de lift staat.’

Bewegen en ontmoeten
Het appartementencomplex Legends in Leidsche Rijn is 

ontwikkeld op basis van The Good Life principes. Dura Vermeer 

won er de tender van de gemeente mee. Het gebouw telt 150 

55-pluswoningen en is met zijn zwevende binnenstraten, ruime 

entrees en grote binnentuin gericht op bewegen en ontmoeten. 

Toekomstige bewoners en hun wensen stonden centraal bij de 

ontwikkeling, met als resultaat een veelbelovend ontwerp dat 

volgens Nas ‘in zijn gelaagdheid klopt.’ ‘De architectuur, de 

detaillering, het binnenterrein en het diverse woningprogramma 

zijn perfect op elkaar afgestemd’, vertelt ze. ‘Het is een heel divers 

plan dat recht doet aan de verschillen tussen ouderen. Want ‘de’ 

oudere bestaat niet. De appartementen zijn op veel verschillende 

manieren ingedeeld. Ook zijn er een aantal woningen bestemd voor 

groepswonen en maken we co-living mogelijk, zodat twee mensen 

zonder relatie ook samen één appartement kunnen bewonen. In 

Legends is plek voor iedereen. We hebben dit project ontwikkeld 

samen met Bouwinvest en Bo-Ex, die de woningen afnemen. 

Gezamenlijk streven wij naar een fijne plek voor een doelgroep die 

in een stedelijke omgeving zinvol actief wil blijven met behoud van 

eigen regie.’

Vooruit kijken
Als het aan Dura Vermeer ligt, kan ontwikkelen niet langer zonder 

de inbreng van toekomstige bewoners. ‘De eerste stap is altijd: 

voor wie gaan we het doen?’, zegt Nas. Sijmonsbergen: ‘Er liggen 

uitdagingen op allerlei gebieden: het woningtekort, klimaat, stikstof, 

van het gas af; daar moeten wij wat mee. We kunnen oplossingen 

zoeken in duurzame technische oplossingen, deelmobiliteit, 

houtbouw, en daar willen we zeker onze bijdrage aan leveren. Maar 

wij willen ook een centralere plaats inruimen voor mensen. Zij 

moeten er gaan wonen. Daarbij willen wij de voorwaarden scheppen 

voor een gezonde woon- en leefomgeving. Waarom? Gezondheid is 

zoveel meer dan de afwezigheid van ziekte. Het zorgt voor geluk en 

voorkomt allerlei maatschappelijke problemen. Wij kijken graag ver 

vooruit, dat zit in ons DNA.’

Dura Vermeer ontwikkelt en realiseert op het brede 
terrein van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. 
Dat maakt de ontwikkelende bouwer tot een ideale gebieds-
ontwikkelaar. Samenwerking met alle betrokken partijen 
staat daarbij voorop. ‘We staan voor een enorme opgave. 
Dat vereist een integrale aanpak’, zeggen Marijke Nas en 
Bas Sijmonsbergen. 
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