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Dura Vermeer 
wil excelleren 
in integrale 
gebieds-
ontwikkeling

Het vak gebiedsontwikkeling is voortdurend in 
beweging. Steeds worden er nieuwe opgaven 
toegevoegd. Opgaven die erom vragen mee te gaan in 
de duurzame wereld van morgen. Dit vraagt om het 
creëren van creatieve concepten waarbij je verbinding 
zoekt met partijen binnen én buiten de branche.  
‘Met de juiste samenwerking kan gebiedsontwikkeling  
naar een hoger niveau worden getild’, aldus Marijke 
Nas en Nicolle Terlouw, vastgoeddirecteuren van  
Dura Vermeer in Midden, Zuid en West Nederland.  
Zij pakken de uitdaging met passie op.  

#24/2022 VG VISIE zomEr wonen

 Nicolle Terlouw (L) en Marijke Nas
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Nicolle Terlouw

Hebben we in Nederland een 

woon-ProBleeM of woon-

criSiS? 

Dat ligt eraan wie je het vraagt. 

Voor de woningzoekende die 

niet aan bod komt in de huidige 

markt is er echt wel een crisis 

gaande

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Nee. Beleggers zijn een 

essentieel onderdeel binnen 

de gezonde woningmarkt. een 

groot deel van hen biedt juist 

de woningen aan waar nu 

zoveel vraag naar is, maar zo 

weinig beschikbaar van zijn

Gaat de nieuwe minister voor 

wonen het verschil maken? 

ik hoop het van harte

Het gevecht om de ruimte? 

waar bouwen we wel en niet?

Deze vraag is niet zwart-wit. 

ik begrijp de wens voor 

binnenstedelijk verdichten, 

echter daarmee realiseren 

we niet de kwantitatieve 

en kwalitatieve vraag van 

de markt. Bovendien gaat 

het pertinente afwijzen van 

bouwen in de buitengebieden 

voorbij aan het feit dat 

onze sector juist heel 

veel positieve impact kan 

maken op klimaatadaptatie, 

duurzaamheid en biodiversiteit

welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Dat zal er niet één zijn. 

Bovendien wil ik iedereen 

adviseren te blijven innoveren 

en niet tevreden te blijven met 

één geslaagde verandering

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

Deze groep is te groot om er 

één te noemen. De wachtlijsten 

voor sociale huur zijn enorm 

lang, jongeren komen bijna 

niet meer aan bod, mensen die 

scheiden kunnen niks vinden 

binnen de mogelijkheden van 

de portemonnee, en er zijn 

vluchtelingen die een veilige 

plek en dak boven hun hoofd 

verdienen. Zie daar maar eens 

tussen te kiezen

wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

op sommige vlakken een 

beetje terug naar vroeger, naar 

de tijd dat het touwtje uit de 

brievenbus hing, zoals mijn 

achternaamgenoot eens in een 

boeiend betoog omschreef. 

Sociale cohesie, integratie van 

groen en delen zijn de laatste 

jaren bijzonder belangrijk 

geworden in gebieds- en 

vastgoedontwikkeling. Dingen 

die vroeger heel normaal waren

wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen? 

Met elkaar tot stappen 

komen hoe we sneller tot 

productie komen. Dat vraagt 

niet alleen samenwerking 

van marktpartijen, maar ook 

van overheden en de gewone 

Nederlander. iedereen kan 

daaraan bijdragen

Hoe oud ben je: 

44

waar groeide je op: 

ik groeide op op de grens 

van Krimpenerwaard en 

lopikerwaard. Midden in het 

groen, maar met de steden 

‘En wat vind je ervan dat dit 
interview met twee vrouwen is?’, 
aldus Marijke Nas. Ze heeft gelijk, 

heel vaak komt het inderdaad niet voor. Dura Vermeer zet met 
bewust beleid in op meer vrouwen in het primaire proces van de 
bouw, 25 procent is het streefgetal voor 2025. Ook in de top worden 
vorderingen gemaakt; in de Bouwvrouwen Top-50 van Cobouw 
prijkten vorig jaar zes Dura Vermeer-medewerkers waaronder 
Marijke Nas zelf. Een interessant en relevant thema, maar niet 
datgene waar Nas en Terlouw het als eerst over willen hebben. Dat 
is namelijk de uitdaging van integrale gebiedsontwikkeling die 
op allebei hun bordje ligt. Projecten waar zij, naast de ambities, 
waarde toevoegen op de meest actuele thema’s: woningbouw, 
energietransitie, klimaatadapatie, mobiliteit en ga zo maar door. 
En dat alles ook nog eens duurzaam, bereikbaar, betaalbaar en 
inclusief. Ga er maar aan staan! Aan het einde van het gesprek 
komt Nas nog even terug op haar eigen vraag: ‘Mede gezien de 
enorme diversiteit aan vraagstukken is het juist heel belangrijk 
dat we inzetten op diversiteit. Verschillende percepties leiden tot 
verschillende invalshoeken en dat is precies wat we nodig hebben 
bij de vraagstukken van vandaag de dag.’ 

De gebiedsontwikkelingen voor de komende periode hangen mede 
af van de keuzes die gemaakt worden voor de verdere verstedelijking 
van nederland. Hoe staan jullie daarin? 

Terlouw: ‘Het gaat erom dat we een zo groot mogelijke impact 
maken met de gebieden die we ontwikkelen. We moeten de vraag 

vanuit de samenleving bedienen, kwantitatief én kwalitatief. Zo 
wordt er soms van bepaalde locaties snel afscheid genomen terwijl 
er met een andere blik veel mogelijk is. Het is zonde als we niet 
het maximaal mogelijke uit het gebied halen. Bij Dura Vermeer 
laten we zien dat we bij binnen- en buitenstedelijke locaties een 
toegevoegde waarde kunnen leveren. Midden in de stad zoals 
in Schiedam met Schieveste, maar ook aan de rand ervan zoals 
in Rijswijk Buiten waar we een voormalig kassengebied tot 
aantrekkelijk duurzaam woongebied hebben getransformeerd.’

Nas: ‘In mijn regio Midden - West Nederland hebben we beide 
soorten gebieden ook in ontwikkeling. Rondom Alkmaar zijn we 
bijvoorbeeld met een aantal kleinschalige uitbreidingslocaties 
bezig. In Amsterdam en Utrecht is het vaak een mix van 
grondgebonden en gestapelde typologieën en dat geldt ook 
voor Haarlemmermeer. Een goed voorbeeld is TudorPark, een 
gebiedsontwikkeling met zo’n 1.350 woningen in Hoofddorp. 
Een programma met zowel duurdere woningen als sociale 
woningbouw, stedenbouw, architectuur en inrichting van het 
openbaar gebied.’ 

Hoe evolueert het vak van gebiedsontwikkeling zich in deze 
nieuwe context? 
Nas: ‘De opvolging van steeds weer nieuwe vraagstukken vind 

ik heel boeiend. Zoals bijvoorbeeld het project Elements waar we 
nu in Haarlem mee bezig zijn: hoe geven we de stedelijke mobiliteit 
opnieuw vorm en wat heeft dat voor gevolgen voor de gebouwen en 
de omgeving? Daarmee wordt het vak steeds complexer - je moet 

Dura Vermeer

‘ Dura Vermeer zet met 
bewust beleid in op 
meer vrouwen in het 
primaire proces van de 
bouw’
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dichtbij

in welke stad/dorp ligt je hart: 

ik ben al snel enthousiast 

over een plek. ieder dorp of 

stad heeft haar charmes en 

kwaliteiten. en het leuke van 

ons vak is dat je die kwaliteiten 

vaak mag versterken

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Als kind had ik geen 

uitgesproken mening over mijn 

toekomstige beroep. Maar 

door te doen waar je interesses 

liggen en wat je leuk vindt kom 

je zeker op je plek

waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Thuis in de tuin of in een van de 

mooie polders in de omgeving

Binnen- of buitenmens: 

Dat is geheel afhankelijk van 

het weer

introvert of extravert: 

extravert

risico’s mijden of nemen: 

Gecalculeerde risico’s nemen

luisteren of spreken: 

Beide moet je inzetten op de 

juiste momenten

Fietsen of auto: 

elektrische auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Thuis koken vinden mijn man 

en ik beide heel leuk. Maar als 

we uit eten gaan, eten we graag 

iets wat we zelf niet 

goed (genoeg) kunnen 

bereiden

Passie voor: 

Mensen, gebieden en 

vernieuwing

Grootste inspiratie: 

Mensen die zaken in beweging 

kunnen krijgen 

Topserie Netflix: 

De televisie is een van de minst 

gebruikte apparaten in huis

Favoriet vervoersmiddel: 

elektrische auto 

ultieme ontspanning: 

Geen wekker hebben

Beste sportprestatie: 

3e plek op het NK atletiek met 

de ploegencompetitie. Dat is 

erg lang geleden

Guilty pleasure: 

cola zero

Beste zakelijk advies: 

Neem de regie

waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

een dag waarbij je tijd hebt 

voor mensen, het buiten lekker 

weer is en dat gecombineerd 

met het winnen van een tender

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Gezondheid, mijn man, familie, 

vrienden, alle fijne collega’s 

die ik heb en heb gehad, en de 

kansen die ik in mijn leven heb 

gekregen

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

ik ben helaas geen echte 

dromer

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn:

Gedachten lezen, of meer 

kunnen dromen

wat maakt de stad slim: 

De mensen die erin wonen, 

werken en leven. Zij zijn altijd 

de cruciale factor in het slagen 

van welk idee ook 

 

Belcanto, Haarlem

Park Valley, Diemen 

TudorPark,  Hoofddorp

Schieveste, Schiedam
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MArijKe NAS

Hebben we in Nederland een 

woon-ProBleeM of woon-

criSiS? 

Deels is er een tekort aan 

woningen, deels wonen mensen 

in de verkeerde woningen (bv 

scheefhuurders, alleenstaande 

of kinderloze stellen in te 

grote woningen, ouderen in 

gezinshuizen etc.) 

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Niet perse, zij kunnen op een 

goede manier de middenhuur 

faciliteren

Gaat de nieuwe minister voor 

wonen het verschil maken? 

Hij heeft zijn doel scherp 

gesteld, dat helpt met 

het geven van richting. 

De complexiteit van de 

woningmarkt is echter 

dusdanig dat het niet makkelijk 

zal zijn dat doel te halen. we 

zullen hier met elkaar aan 

moeten werken

Het gevecht om de ruimte? 

waar bouwen we wel en niet? 

Nederland verdicht met name 

in de steden. Zo is het mogelijk 

om efficiënt om te gaan met de 

ruimte en de omgeving groener 

te maken

welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Duurzame innovaties die de 

gebouwde omgeving veel 

klimaatadaptiever gaat maken

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

jonge mensen

wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

Dat we met meer mensen 

in de steden wonen. Dat 

heeft consequenties voor 

duurzaamheid, klimaatadaptie, 

mobiliteit, groen, delen van 

voorzieningen

wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen? 

Door echt samen te werken 

(met name samenwerking met 

overheid), elkaars belangen 

serieus te nemen, te luisteren 

naar elkaar en hier gezamenlijk 

oplossingen voor te vinden, kan 

er versneld worden

De stad heeft grotere woningen 

nodig? 

ook grotere appartementen 

voor een ouderen doelgroep, 

om doorstroming op gang 

te brengen. Dan kunnen 

eengezinswoningen vrij komen 

en kunnen deze weer bewoond 

worden door families met 

kinderen

De betaalbare woning bestaat 

niet? 

jawel, de woning in de sociale 

huur, - koop of midden huur. 

Deze is betaalbaar voor de 

doelgroep. De vraag is meer 

of deze op het moment nog 

betaalbaar gebouwd kan 

worden

Hoe oud ben je: 

49

waar groeide je op: 

oegstgeest

in welke stad/dorp ligt je hart: 

Amsterdam

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

ik heb housing aan de Tu Delft 

gestudeerd, ben direct na mijn 

studie het ontwikkelaarsvak 

ingerold. Dit was geen bewuste 

keuze. ik ben er wel nog steeds 

blij mee 

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

ik ben niet ontevreden. Het 

blijft werken aan jezelf, 

nieuwsgierig blijven en blijven 

leren 

waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Buiten

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens

introvert of extravert: 

eerder introvert

Sporter of studiebol: 

Studiebol

Socialist of kapitalist: 

Socialist

risico’s mijden of nemen: 

Bij een goed gevoel, nemen 

van risico’s

luisteren of spreken: 

luisteren

werken of vrij zijn: 

werken en vrij zijn, het een 

geeft geen plezier zonder het 

ander

Fietsen of auto: 

Helaas auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Thuis koken

Passie voor: 

Kunst 

Grootste inspiratie: 

Mijn kinderen 

Dit raakt mij persoonlijk: 

inclusiviteit 

Topserie Netflix: 

Heel veel, ik houd van series 

kijken 

Favoriet vervoersmiddel: 

Fiets 

ultieme ontspanning: 

wandelen in de natuur 

Guilty pleasure: 

Taarten bakken met mijn 

dochter 

Beste zakelijk advies: 

Blijf goed voelen! 

waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

rustig opstarten met een 

ontbijtje, geen haast en mooie 

gesprekken 

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Gezondheid van mijzelf en 

mijn gezin 

is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

een eigen atelier 

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Goed kunnen schilderen  

wat maakt de stad slim: 

De mensen 

te creëren die altijd een goed gevoel geven, waar gezondheid 
voorop staat, je met plezier kunt leven en de gemeenschap het 
middelpunt van alles is. Wij hebben de GoodLife Barometer 
ontwikkeld om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De 
GoodLife Barometer geeft inzicht in de kwaliteit van leven in alle 
buurten van Nederland op grond van vier hoofdthema’s: Happy 
Living, Community, Sustainable Earth en Connection. Met dertien 
relevante en actuele subthema’s zoals mobiliteit, sociale cohesie 
en biodiversiteit op totaal 139 indicatoren wordt de kwaliteit 
van leven binnen een buurt gemeten. Met behulp van deze tool 
voegen we gericht waarde toe aan een buurt, omdat we specifiek 
weten wat de relevante, maatschappelijke thema’s zijn die extra 
aandacht verdienen. De uitkomst uit de barometer draagt bij 
aan de ontwikkelvisie & strategie van een gebied. Ook nemen 
we de visie van bewoners in het gebied en andere stakeholders 
nadrukkelijk mee.’ 

Jullie zetten hierin zelf jullie beste beentje voor, wat  
vragen jullie van de andere partners in de keten? 
Nas:’ Naar mijn idee moeten we naar échte samenwerking 

toe. We kunnen integrale gebiedsontwikkeling alleen werkelijk 
invulling geven als alle betrokkenen daarin meedoen. Een goed 
voorbeeld is mobiliteit: willen we steden bijvoorbeeld minder 
afhankelijk maken van de auto, dan vergt dat ook iets in termen 
van parkeerbeleid. Gemeenten zijn aan zet om daarin nieuwe 
keuzes te maken en die vervolgens samen met ons te vertalen naar 
de inrichting van gebieden.’

Terlouw: ‘Wanneer dat lukt, kunnen we met 
gebiedsontwikkeling tot schaalvergroting komen en meer 
snelheid met elkaar maken.’ Nas: ‘De gemeente Diemen is een 
goed voorbeeld van hoe zij ook aan publieke zijde met passie 
aan gebiedsontwikkeling werken. Wij ontwikkelen samen met 
de Gemeente Diemen Park Valley, een gebied waarin wonen 
samengaat met natuur, water en onderwijs en waar mensen echt 
worden verleid om buiten te leven. Dat enthousiasme is essentieel 
om vooruit te komen. Dat geldt ook voor de woningcorporaties en 
beleggers met wie we samenwerken: we gaan vanuit Dura Vermeer 
voor langetermijnrelatie en scheppen er plezier in om samen aan 
opgaven te puzzelen. Het succes dat we daarmee boeken legt vaak 
weer de basis voor nieuwe projecten.’

steeds eerder in het proces over tal van zaken nadenken - maar dat 
is ook de charme ervan.’

Terlouw: ‘Toen ik mij destijds oriënteerde op het vak van 
projectontwikkelaar ontdekte ik dat gebiedsontwikkeling heel 
wat uitdagingen met zich meebrengt. Gebiedsontwikkeling heeft 
zich sterk ontwikkeld, het gaat echt om veel meer dan alleen 
woningen bouwen. We moeten op alle dossiers tegelijk schakelen 
en dat is erg interessant. Daarbij ontdekken we ook steeds nieuwe 
mogelijkheden, zoals bouwen in hout dat we nu in meerdere 
gebieden al volop toepassen. Gebiedsontwikkeling is vaak een 
langdurig proces dat naast creativiteit ook geduld vereist. Dit is 
de aard van ons vak en daar zetten we ons dagelijks met de volle 
honderd procent voor in.’ 

waarom is juist Dura Vermeer in staat om  
die integrale propositie te ontwikkelen? 
Nas: ‘Met onze bedrijven beheersen we alle benodigde 

disciplines, van de grondexploitatie tot en met de realisatie. 
Hierbij is het van belang dat we onze aanpak in thematisch 
opzicht heel breed neerzetten. Voor ons is het doel om plekken 

‘ Gebiedsontwikkeling 
heeft zich sterk 
ontwikkeld, het gaat 
echt om veel meer 
dan alleen woningen 
bouwen’

 De Fruitmeester, BeverwijkAlliander, Amsterdam

Factory Elements, Haarlem

RijswijkBuiten, Rijswijk

De Nieuwe Vogelbuurt, Vlaardingen
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 GoodLife Barometer


