
ÉÉN WERELD 
ALLEMAAL  
BUREN

IN
 B

A
L

A
N

S
 

GEZOND

ONEINDIG V
E

R
B

O
N

D
E

N

ONTWIKKELVISIE DURA VERMEER BOUW HENGELO



ÉÉN WERELD 
ALLEMAAL  
BUREN



‘ DE KRACHT VAN HET NIET WETEN, 
MAAKT DAT WE BLIJVEN PRATEN  
EN BLIJVEN ZOEKEN.’
Lucas de Man in Dura Vermeers ‘Up to a higher level,  
The Future is Yours’, maart 2020
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Beste lezer,

We willen heel graag Het Goede Doen bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. Dat zit heel diep in onze genen.  
We willen graag het verschil maken, Het Goede Doen in de projecten en de gebieden die we ontwikkelen  
en Het Goede Doen voor de mensen om ons heen. 

In onze ijver om het goede te doen – we zijn echt wel behóórlijke doeners - is het ook belangrijk om af 
en toe weer eens een flinke verdiepingsslag te maken. Even niet plannen en rennen maar juist stilzitten, 
de tijd nemen en nadenken met elkaar. Dat levert altijd nieuwe ideeën en perspectieven op. En dat is ook 
nodig: er spelen op dit moment immers nogal wat vragen en problemen in de wereld die vragen om anders 
denken, anders ontwikkelen en anders doen.

Deze visie is het product van het denkwerk dat we onlangs hebben gedaan met alle mensen die we in huis 
hebben voor het ontwikkelen van geweldige gebieden en gebouwen: de ontwikkelaars, ontwikkelmanagers 
en conceptontwikkelaars van Dura Vermeer Bouw Hengelo, een aantal gewaardeerde adviseurs ‘van buiten’, 
de klant en eindgebruikers. Het gezamenlijk werk van heel veel denkers en doeners.

Eén wereld, allemaal buren. We hebben elkaar allemaal nodig en we hebben geen tijd meer te verliezen. 
Lees in deze visie dus vooral ook een uitnodiging om samen met jou Het Goede te gaan bedenken, 
ontwikkelen en doen in allerlei gebieden, projecten en samenwerkingen. Wij zijn er klaar voor.

Marieke Mentink  
Directeur Vastgoedontwikkeling 
Dura Vermeer Bouw Hengelo
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SAMENVATTING
In Het Goede Doen verruilen we het oude liniaire denken voor denken 

en ontwikkelen vanuit waardecirkels. Door in elk van onze vier 

waardecirkels te streven naar het maximaal haalbare, krijgen de cirkels 

een vliegwieleffect en ontwikkelen we gebieden en gebouwen die 

meetbaar leiden tot meer gezondheid en geluk voor de mensen die er 

gaan wonen, werken en leven. Maar ook voor de libelles en de kikkers, 

het grondwater en de bomen, de bodem en de rivieren, de oceanen, de 

wereld, het klimaat. En dat is waar het nu meer dan ooit om gaat. 

In de vier waardecirkels hebben we allerlei samenhangende 

ontwikkelthema’s van dit moment met elkaar samengebracht. 

Dat zorgt voor een meer integrale benadering van thema’s die elkaar 

raken. Per cirkel hebben we aangegeven wat we willen bereiken, hoe 

we de geformuleerde ambities waarmaken en - niet onbelangrijk - hoe 

we de resultaten van onze inspanningen meetbaar en tastbaar maken. 

Want we willen wel aantoonbaar Het Goede Doen. Ook dat is Dura Vermeer 

Bouw Hengelo. Zeggen wat je doet. Maar vooral ook doen wat je zegt.
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Groenewei Meerstad, Groningen
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TROTS OP DE NETTENFABRIEK
De Nettenfabriek is een mooi voorbeeld van onze aanpak in gebiedsontwikkeling. Het fabrieksterrein wordt getransformeerd tot een verbindende, 

klimaatadaptieve stadswijk naast het station van Apeldoorn. Al onze kennis, kunde en creativiteit kunnen we hier aanwenden. Samen met de buurt, de 

gemeente, (jonge) ondernemers en andere stakeholders in het gebied werken we aan een integrale visie voor de stad Apeldoorn, het stationsgebied en 

de buurt Veldhuis. Zo geven we de wijk samen een nieuw leven: zo groen, duurzaam en circulair mogelijk en natuurlijk met alle respect voor de historie en 

het karakter van de stad en deze unieke plek. De oude ‘rekhal’ van de Nettenfabriek is nu het inspiratiecentrum, de plaats waar placemakers, bewoners, 

ontwikkelaars en bezoekers samenkomen. 

Of we nu binnenstedelijke locaties, transformatiegebieden 

of uitleggebieden ontwikkelen op eigen grondposities 

of die van anderen; ieder project is uniek. Omdat de 

locatie en de context elke keer anders is, omdat de 

opgave verschilt en de combinatie van partijen altijd 

weer nieuw is. Ook de over elkaar heen buitelende 

ontwikkelingen in de maatschappij, de techniek, de 

markt en de politiek maken het speelveld iedere 

keer anders. Al die invalshoeken, meningen en eisen 

met elkaar in balans brengen in zeer gewaardeerde 

projecten die de tand des tijds kunnen doorstaan, dat  

is onze rol.

Ontwikkelen is een kunst. Een mix van logica en intuïtie, 

van onderzoek en fingerspitzengefühl, maar ook van 

visie, creativiteit en drive. Meebewegen, anticiperen, 

ontwikkelen en ondernemen. Daar zijn we goed in.

Wat voegen we als Dura Vermeer Bouw Hengelo 

toe? Wat nemen we mee aan de ontwikkeltafel? We 

investeren in locaties: tijd, geld en kennis. We nemen 

het initiatief en enthousiasmeren. We maken mooie 

plannen en ambities haalbaar en betaalbaar. We dragen 

het risico – geheel of gedeeltelijk. We kennen de markt 

en de mogelijkheden. We zetten al onze creativiteit, 

bouw- en marktkennis in om buurten en woningen te 

maken met een ziel: een sterke identiteit. We managen 

het project naar het gewenste resultaat. We kunnen de 

rol van opdrachtgever op ons nemen, maar we kunnen 

ook op een open en transparante wijze samenwerken, 

in teams met partners en klanten. En we zijn er voor 

omwonenden en bewoners: voor, tijdens en na de 

realisatie.

Ondertussen hebben we natuurlijk óók onze eigen 

kaders, missie en visie. Hoe kijken we zélf aan tegen 

de thema’s van nu? Hoe zien wij de toekomst van onze 

kinderen en kleinkinderen? Waar willen we – als je het 

eerlijk aan ons vraagt – onze projecten en deze wereld 

het liefst naar toe ontwikkelen? 

Daarover gaat Het Goede Doen. Het is de verwoording 

en verbeelding van onze visie op een aantal grote en 

belangrijke thema’s van nu. Een denkmodel dat we 

ontwikkeld hebben en hanteren om te zorgen dat we 

alle kansen benutten om - met elke ontwikkeling die we 

inzetten met elkaar - de wereld écht een stukje beter te 

maken. En het liefst een flink stuk. Elke keer opnieuw. 

DURA VERMEER BOUW HENGELO
Vastgoed- en gebiedsontwikkelaars met een missie

Duurzame, gezonde leefomgevingen maken, met karakter en identiteit. Dat doen we vol overgave, bij 
Dura Vermeer Bouw Hengelo. Vanuit een intrinsieke motivatie, met maatschappelijke betrokkenheid,  
met alle conceptuele denkkracht die we in huis hebben en met veel kennis van het vak. 
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WAARMAKEN VAN AMBITIES
Divisies:  
Bouw & Vastgoed
Infra We werken in 

waardestromen

WONINGBOUW 

ONTWIKKELING 

UTILITEITSBOUW

RENOVATIE & 
TRANSFORMATIE

BEHEER & 
EXPLOITATIE
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ONTWIKKELROUTE

INITIATIEF

GEBIEDSVISIE
ONTWIKKELKADERS

GEBIEDSCONCEPT
PRODUCT-MARKT-COMBINATIE

FINANCIERINGSMODEL
PLANVORMING
PARTICIPATIE

GEBIEDSPROMOTIE

BETREKKEN BUURT & 
TOEKOMSTIGE GEBRUIKERS

AANLEG & BOUW

VERENIGING  
VAN GEBRUIKERS

INITIATIEVEN

INTENTIE
FINANCIERINGS- 

CONCEPT
SAMENWERKING  

OF BIEDING

Grondeigenaar of ontwikkelaar

Stakeholders, bewoners en gebruikers

Gemeente

Team Dura Vermeer & externen

VERGUNNINGEN OVERDRACHT

ANALYSE STRATEGIE ONTWERP REALISATIE GEBRUIK

Afhankelijk van de fase in de ontwikkelroute bestaat ons 
kernteam uit conceptontwikkelaars, onze Design Studio, 
marktonderzoekers, bouwtechnici, projectmanagers en 
uitvoerders. Steeds reizen één of meer collega’s mee naar de 
volgende fase, waardoor de continuïteit en de bewaking van 
het ambitieniveau gewaarborgd blijven. Per fase haken externe 
professionals en adviseurs aan: architecten, landschappers, 
makelaars, ‘plaatsmakers’, enzovoort. We hebben eigen 
kopersbegeleiders en een eigen showroom voor allerlei keuzes 
en opties die we geven aan bewoners. Slopers zitten in het 
nieuwe circulaire denken vaak al meteen aan tafel. Zo sluiten  
we de waardeketen.

KERNCIJFERS VAN 
DURA VERMEER 
BOUW HENGELO 

350 
medewerkers

105 
medewerkers langer  
dan 20 jaar in dienst

89% 
engaged

80% 
doorstroom trainees

82%-18% 
verhouding  
man/vrouw

12,5 JAAR 
gemiddeld 
dienstverband

Regio  
Noord-Oost

Midden

HENGELO

Regio  
Zuid West

DV Divisie 
Utrecht

CRUQUIUS

DEN BOSCH

Regio  
Zuid

ROTTERDAM

Regio 
Midden-  

West
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Familiegevoel en nabuurschap.
Samenwerken aan een betere wereld.

Dura Vermeer is een echt familiebedrijf, ontstaan uit de 

families Dura en Vermeer – en we zijn er trots op dat 

we met Job Dura nog altijd een familielid in het bestuur 

hebben. De mentaliteit van het oude familiebedrijf – 

dat echte aanpakken: met elkaar, voor elkaar – zit nog 

steeds diep in de genen; de cultuur van Dura Vermeer 

Bouw Hengelo. We willen graag dat het goed gaat met 

de mensen om ons heen en koesteren de relaties die we 

hebben. Met elkaar, met bewoners, met opdrachtgevers 

en partners. Het is voor ons heel gewoon: we zijn er 

voor elkaar.

 

We zijn zuinig op elkaar dus óók zuinig op onze 

gezamenlijke aardbol. Burgemeesters en wethouders, 

corporaties, bouwers, beleggers en bewoners, buren 

en bomen, techneuten en filosofen: we hebben elkaar 

allemaal nodig. Dat nabuurschap en ‘samen handen 

uit de mouwen’ past heel erg bij ons én bij deze regio. 

Samenwerken. Goed luisteren naar elkaar. Eerlijk zijn. 

Creativiteit, innovatiekracht en kennis delen. Zo creëren 

we lange termijnrelaties die tegen een stootje kunnen 

en dat hebben we ook nodig, juist nu! We kunnen het 

niet alleen – we moeten het samen doen. Samen goed 

doen.  

Wat 

Innovatie als drijvende kracht.
De natuur als inspiratiebron.

Met innovatief ontwikkelen en bouwen zijn we groot 

geworden, de afgelopen 165 jaar. Juist omdat onze 

gebieds- en vastgoedontwikkelaars direct en in eigen 

huis kunnen samenwerken met ontwerpers, makers, 

ICT’ers, techneuten en bouwers, gaat geen brug ons 

te ver, ook op landelijk niveau. Technologie verbinden 

met natuur, data koppelen aan innovatief ontwerp, 

digitaal ontwerpen en modulair produceren: we doen 

het allemaal. 

We zijn koploper op allerlei gebieden, zoals 

digitalisering, circulaire precisie-houtbouw (Blokje  

Om en Blokje Opnieuw), BIM en generative design.  

De natuur is al heel vroeg in het proces onze 

inspiratiebron en bondgenoot: waar de natuur wil 

wonen, willen mensen óók wonen en zijn buurten 

meteen al klimaatadaptiever, aantrekkelijker en 

gezonder.

Het liefst innoveren we in onze vastgoed- en 

gebiedsontwikkelingen op basis van concrete 

wensen en ambities. Doelgericht, in een helder en 

gestructureerd proces en op tempo. Dat doen we 

graag in samenwerking met andere disciplines en 

branches: van dataspecialisten en aanbieders van ‘as-a-

service’ diensten tot ecologen, landschapsarchitecten 

en biomimicry-specialisten. Juist dan worden 

ontwikkelingen rijker, breder en interessanter.

Hoe

Goed doen, waarmaken en doorpakken.
Georganiseerd en financieel gezond.

Soleren is uit. Samenwerken is in. Het levert gewoon 

meer op: meer verbondenheid, meer inspiratie, meer 

goede innovatieve ideeën, meer resultaat en lol, meer 

win-win voor iedereen. Je kunt geen gezonde, gelukkige 

woonomgevingen maken zonder een open dialoog aan 

te gaan met bewoners, omwonenden, bestuurders en 

ontwerpers. Het familiegevoel, het nabuurschap en het 

besef dat alle cirkels met elkaar verbonden zijn klinkt 

daarom door in de samenwerkingen die we aangaan. 

Met leveranciers. Met klanten en opdrachtgevers. Met 

partners. We gaan voor de lange termijn, zodat we écht 

van elkaar kunnen leren en ook bereid zijn om eens 

een keer méér te investeren dan strikt nodigzakelijk is 

– in de wetenschap dat we de meerwaarde met elkaar 

terughalen op de langere termijn.

‘Waarmaken’ vraagt echter ook om goed organiseren 

en scherp blijven sturen. Het hoofd mag in de wolken 

en aan tafel mag alles gezegd worden, maar de voeten 

blijven in de klei. We blijven uiteindelijk toch óók die 

aanpakkers, waarmakers en doorpakkers. We houden 

dus van heldere afspraken, van structuur en van 

planmatigheid, en resultaatgericht werken op basis van 

een gezond en goed georganiseerd huishoudboekje. 

Het feit dat we onze zaakjes goed op orde hebben 

– organisatorisch en financieel; geeft dan ook een 

stevige ruggengraat aan de relaties die we aangaan. We 

hebben de ideeën, maar ook de slagkracht. Financieel, 

organisatorisch en op het gebied van innovatie.
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DIT ZIJN WIJ
Dura Vermeer Bouw Hengelo

HET DNA VAN  
DURA VERMEER BOUW HENGELO

165 jaar 
Innovatie

Familie  
Buren 

Goed doen
Waarmaken

Van ontwerp tot en met beheer

Lifecycle-denken

TCO en betaalbaarheid

‘Er zijn’ tijdens ontwikkeling en bouw

Eigenaarschap en verbondenheid

Gelukkige en gezonde bewoners

Het Goede Doen

Mens centraal 

Samenwerken 

Informeel 

Open en transparant 

Gericht op de lange termijn 

Luisteren en delen 

Respect en verbondenheid

Creativiteit en techniek

Dura Vermeer innovatieteams

Design Studio Utrecht

Digitalisering: BIM, generative design 

LEAN

Prefab en modulair produceren

Eigen concepten

Partnerships

Marktonderzoek
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DE TOEKOMST IS HIER
En ze is van ons

Het Klimaatakkoord, hittegolven, het Coronavirus, eenzaamheid 
en obesitas, oceanen vol plastic, de stikstof- en CO2-problematiek, 
het verdwijnen van de huismus, vergrijzing en krimpregio’s: we 
leven in een complexe wereld die véél van ons vraagt. Als we willen 
dat onze kinderen en kleinkinderen net als wij nog zo onbezorgd 
kunnen genieten van de vogels en de bloemen, van mooie, groene en 
gezonde woonbuurten in fijne dorpen en steden, dan kunnen we niet 
stil blijven zitten. De toekomst is hier – en ze is van ons allemaal.  
We kunnen het niet meer fout doen, we moeten het nu in één keer 
goed doen. Het Goede Doen. In alles wat we doen.

Onze leefomgeving is een delicaat, complex ecosysteem en alle cirkels 

grijpen in elkaar. We willen gasloos en gezond bouwen, buurten maken 

waar buren vrienden worden en waar generaties supergezond en 

gelukkig oud kunnen worden, met elkaar en telkens opnieuw, in alsmaar 

ronddraaiende waardecirkels. Maar we moeten in al ons Goede Doen 

wel nuchtere en scherpe afwegingen blijven maken. Geluk is voor 

veel mensen immers ook ‘gewoon’ een betaalbare rijtjeswoning in 

een volkswijk of een klein appartement in de stad; niet iedereen heeft 

behoefte aan een eigen moestuin, een deel-bakfiets of een café op de 

hoek. 

Hoe meten en weten we of we Het Goede Doen?

Om te zorgen dat we in al onze ijver om het goede te doen niets 

over het hoofd zien, hebben we alle ontwikkelopgaven van nu in vier 

hanteerbare thema’s samengebracht in één denkmodel (Het Goede 

Doen): 

1)  de balans tussen mens en zijn woonomgeving (eigen huis en buurt);

2)  de gezondheid van mens, natuur én klimaat;

3)  de verbondenheid van onze bewoners met alles wat ze nodig 

hebben om gelukkig te zijn; 

4)   de zoektocht naar oneindige waardecirkels, de circulaire wereld 

waarin we niets meer verspillen of vervuilen.

In Het Goede Doen staat de mens centraal – het geluk van bewoners is 

in alles het leidende principe. Per thema hebben we geformuleerd:

•  waar we als Dura Vermeer Bouw Hengelo nou precies voor gaan – 

wat is onze visie op de door ons gedefinieerde hoofdthema’s?

•  welke instrumenten we (grosso modo) inzetten om ons doel te 

bereiken?

•  hoe en waarmee we meten of we inderdaad wel Het Goede Doen? 

•  welke waarde we toevoegen op door ons geformuleerde thema’s?

•  hoe onze belangrijkste doelgroepen tegen onze thema’s aankijken: 

hoe kunnen we er voor zorgen dat we samen willen wat goed is voor 

ons allemaal – en voor deze planeet?

We hebben maar één wereld, we zijn allemaal buren en alles is 

met elkaar verbonden. Met Het Goede Doen zorgen we dat alle 

themacirkels de goede kant op draaien. Want dan versterken ze elkaar 

en leiden ze samen tot nóg meer waarde. Voor de bewoners van onze 

woningen en buurten. Voor de mussen en de merels. En voor alle 

anderen op deze planeet.

HET GOEDE DOEN
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HET GOEDE DOEN IN DE PRAKTIJK: 
TEX BUITENGEWOON ENSCHEDE
TEX Buitengewoon is een mooi voorbeeld van ‘andersom 

denken’: waar de natuur wil wonen, willen bewoners ook wonen. 

We zijn dus begonnen met het landschap en het water. TEX 

Buitengewoon wordt daarmee een hele klimaatadaptieve en 

natuurinclusieve buurt, waar mensen elkaar letterlijk op een 

‘natuurlijke wijze’ kunnen ontmoeten en verbindingen kunnen 

aangaan. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd in 2021/2022. 
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In positieve zin het verschil maken in gezondheid en geluk voor iedereen, 
ook voor Moeder Aarde. Dat is de missie. Om daar hele praktische 
handen en voeten aan te geven hebben we alle thema’s van vandaag 
samengebracht in een eigen denkmodel: Het Goede Doen. Het model 
bestaat uit vier themacirkels met elk een missie binnen dit thema, 
praktische checklists en concrete meetinstrumenten om te checken of  
we daarmee ook echt Het Goede Doen. De mens staat altijd centraal.

HOE ZIT ONZE GOEDE DOEN CIRKEL IN ELKAAR?

DE MENS CENTRAAL 

• Het geluk van bewoners is het begin- en eindpunt in alles wat we doen. 

• Doelgroepprofielen op basis van big data en scores op onze thema’s vormen de basis.

IN BALANS HOOFDSTUK 03 

• Mens in balans met eigen huis en buurt: financieel, mentaal én sociaal. 

•  Identiteit = waarde. Combineer de wensen van de doelgroep met de mogelijkheden/kansen van de 

context en gezamenlijk geformuleerde ambities.

• Maak de balans tussen mens en eigen huis/buurt meetbaar met scores op een groot aantal factoren.

GEZOND HOOFDSTUK 04  

•  Gezond ontwikkelen = klimaatadaptief, natuurinclusief, biodivers, energetisch positief en circulair.  

We ontwikkelen meetbaar natuurinclusief door te meten met een Bio-MRI.

•  Elk plusje telt. Ook de kleine winst die we boeken op bijvoorbeeld biodiversiteit of natuurinclusiviteit 

kunnen een groot verschil maken voor mens, buurt, planeet. Denk óók in details.

VERBONDEN HOOFDSTUK 05 

•  Verbondenheid + mobiliteit = inclusiviteit. Verbind mensen met de mensen, de omgeving en de 

voorzieningen die ze nodig hebben om gelukkig te zijn.

•  Kijk niet alleen naar fysieke mobiliteit, bereikbaarheid en verbindingen, maar ook naar mentale 

verbondenheid: nabuurschap, ‘erbij horen’ en ‘er zijn voor elkaar’.

ONEINDIG HOOFDSTUK 06 

• Denk in oneindige waardecirkels: niets meer verspillen en niets meer vervuilen. 

•  Zet de ontwikkelroute anders in: begin met nadenken over wat er overblijft na gebruik – de sloper voorop.

• Denk in IQ, EQ én AQ – aanpassingsvermogen (flexibiliteit) verlengt de gebruikswaarde!

•  Meet harde indicatoren zoals BENG, CPG-scores en CO2-reductie, maar denk ook aan de waarden die 

niet direct meetbaar zijn: duurzame leefbaarheid, gezondheid en betrokkenheid van bewoners.



SARDINIË In de regio Oglastria op 

Sardinië is de levensverwachting van 

mannen bovengemiddeld hoog. Ze leven 

in bergachtige gebieden en ze verbouwen 

hun eigen voedsel en rode wijn.

OKINAWA Op het eiland Okinawa in 

Japan leven de vrouwen bijzonder lang. 

Kenmerkend voor deze Blauwe Zone 

is het plantaardige (soya) dieet en de 

beoefening van tai chi.

NICOYA De bewoners van dit schiereiland 

in Costa Rica hebben allen een levensdoel: 

plan de vida.

LOMA LINDA De Loma Linda 

leefgemeenschap in California en Amerika 

is een Blauwe Zone waar religie en een 

hechte gemeenschap essentieel zijn.

ICARIA Op dit Griekse eiland heerst het 

Mediterrane dieet: rijk aan olijfolie, rode 

wijn en zelfverbouwde groenten.

BLAUWE ZONES: 

REGIO’S WAAR  
MENSEN LANGER EN 
GELUKKIGER LEVEN

INSPIRATIE & MISSIE
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De context is steeds anders. Dura 
Vermeer Bouw Hengelo kijken we hoe 
beleid, ontwikkelingen en trends zich 
vertalen naar de provincies, plaatsen, 
wijken, buurten en woningen in onze 
regio. Daarin onderscheiden we vijf 
soorten context:

De internationale (studenten)stad –  

binnen stedelijke gebieden, zoals Enschede,  

Groningen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen.

De provinciestad, zoals Assen, Emmen,  

Harderwijk, Drachten en Deventer.

De dorpen en het landelijk gebied, zoals  

Beilen, Pieterburen, Oldenzaal en Ootmarsum.

De grotere uitbreidingswijk(en) in  

dorpen en steden.

Vernieuwings- en veranderingsgebieden:  

van vernieuwingswijken tot te transformeren  

erfgoed. 

1

2

3

4

5

Inspiratie – waar komen onze themacirkels 

vandaan?

Blauwe Zones en het 
circulaire denken

Blauwe Zones

Een belangrijke inspiratiebron voor Het 

Goede Doen zijn de nog niet zo lang 

geleden ontdekte Blauwe Zones op deze 

aarde. Zones waarin mensen aantoonbaar 

gelukkiger zijn en ook ouder worden, 

omdat ze helemaal in balans zijn met 

zichzelf en de wereld om zich heen. Het 

streven is om met Het Goede Doen zo 

veel mogelijk de omstandigheden in deze 

Blauwe Zones te benaderen. Zodat we 

– als we maar genoeg bijna-bluezones 

maken – uiteindelijk significant kunnen 

bijdragen aan een gezondere regio en een 

gezondere wereld. 

Het circulaire en ‘samen’ denken

Het lineaire denken – de rechte lijn van 

vraag naar oplossing – is niet meer 

van deze tijd. Alles wat we hier en nu 

doen heeft consequenties voor later 

en toekomstige generaties. Wat we 

ontwerpen voor gezondere, groenere 

woonbuurten heeft óók effecten op de 

klimaatadaptiviteit en toekomstwaarde 

van de buurt. Bijvoorbeeld als de 

parkeernorm niet gehaald kan worden 

zijn er misschien wel andere manieren 

om mensen te verbinden en op pad te 

helpen. The circle of Life, IKIGAI, de 

beroemde ‘Donut Economy’ van Kate 

Raworth, ecosystemen in de natuur en 

circulariteit in de bouw: alles gaat over 

in elkaar grijpende cirkels en de balans 

tussen allerlei factoren – en dat is niet 

voor niets. In Het Goede Doen omarmen 

we die gedachte. We proberen in alles 

de verbanden en de synergie te vinden, 

het grotere plaatje zien. De organisatie 

opengooien en de samenwerking zoeken 

met andere disciplines – van slopers en 

corporaties tot landschappers en ecologen 

– hoort daarbij.

19



IN BALANS 
met wat  

gebouwd is

VERBONDEN
met wie en  
wat je wilt

ONEINDIG
in waarde

GEZOND
voor alles en  

iedereen

lic
h

t

mobiliteit

stikstof

CO2 problematiek

energieneutraal

natuur

biodiversititeit

klimaatadaptief

flora, fauna

gezond

beweging

eigenaarschap

In
clu

siviteit

o
n

tm
o

et
en

g
aslo

o
s

GREENING

HAPPYING

FEEDING

HEALTHYING

ENERGIZING

What I 
do well

What  
the world 

needs

What I love to do

What I get  
paid to do

Passion

Profession Vocation

Mission

I K I GA I

water

  

food

health

education

peace & 
justice

political  
voice

social 
equity

gender  
equality

housing

networks

energy

income & 
work

SHORTFALL

OVERSHOOT

th
e 

sa
fe and just space for hum

anity

ECOLOGICAL CEILING

SOCIAL FOUNDATION

                     R
EGENERATIVE AND DISTRIBUTIV

E E

CO
N

O
M

Y

fresh water

withdrawals

ni
tr

og
en

 &

ph
os

ph
or

us
 lo

ad
in

g

climate
change

oz
on

e la
yer

de

pletio
n

ai
r 

po
llu

ti
on

biodiversity

loss

IN
 B

A
L

A
N

S
 GEZOND

ONEINDIG

V
E

R
B

O
N

D
E

N

INSPIRATIE
Van liniair naar circulair 

Er bestaat niet één oplossing; alles hangt met elkaar samen. In alle belangrijke 

filosofieën en (nieuwe) economische modellen komt het terug: het denken in cirkels 

en ecosystemen. Wat betekent dat voor ons als vastgoed- en gebiedsontwikkelaars? 

Dat ook wij ‘anders’ moeten leren denken, kijken en zien.
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Het Japanse IKIGAI: de zin van het leven The Circle of Life: de oervorm in de geometrie,  

de filosofie, de natuur

The Donut Economy van Kate Raworth
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ONZE EIGEN ORDE
Van losse thema’s naar integraal denken

In de complexe wereld van vandaag wordt véél van ons gevraagd. En het is allemaal belangrijk! 

Energetische duurzaamheid, (natuur)inclusiviteit, circulariteit, mobiliteit. In Het Goede Doen 

hebben we al die thema’s voor onszelf geordend in vier elkaar overlappende en met elkaar 

samenhangende themacirkels.

Veelheid van onderwerpen Ordenen en hanteerbaar maken Het Goede Doen in vier verbonden cirkels

land conversion
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HET GOEDE DOEN IS GEEN 
DOOS MET KANT-EN-
KLARE OPLOSSINGEN EN 
CONCEPTEN, MAAR EEN 
INTEGRALE VISIE OP DE 
THEMA’S VAN VANDAAG 
EN MORGEN EN DE 
VERBINDING DAARTUSSEN.
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DE MENS 
CENTRAAL

WAARDECIRKEL: IN BALANS
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In Het Goede Doen stellen we de mens centraal – in alles wat 
we doen. We zoeken actief en op alle niveaus wat de bewoners 
in onze regio nodig hebben om gezond en fit te blijven, om zich 
verbonden te voelen en om gelukkig te kunnen zijn in eigen huis 
en buurt. Want we geloven dat lekker wonen in een buurt die goed 
voelt de beste basis is voor geluk. Een sterke identiteit, die zorgt 
voor verbondenheid en duurzame waarde, zoeken we met al onze 
creativiteit vooral in de relatie mens, context en de gezamenlijke 
ambities van alle betrokkenen. Samen Het Goede Doen!

ALLEMAAL BUREN

27

Wie zijn onze doelgroepen? En wat 
hebben ze nodig?

De mens centraal: dat betekent uiteraard dat we 

die mens zo goed mogelijk willen leren kennen en 

begrijpen. Informatie en kennis over de doelgroepen 

verzamelen we bij Dura Vermeer Bouw Hengelo dan 

ook op alle niveaus. Om te zorgen dat we dezelfde taal 

spreken, gaan we uit van de doelgroepdefinities en de 

data van Whize, gebaseerd op levensfase en inkomen, 

verrijkt met allerlei data tot op zes-cijferig postcode-

niveau. Voor een aantal belangrijke Whize-doelgroepen 

in onze eigen regio hebben we een verdiepingsslag 

gemaakt: hoe denken deze doelgroepen over de 

vier thema’s uit onze ontwikkelvisie? Wat is voor 

Fleur, Achmed en de familie Kamstra de definitie van 

verbondenheid? Hoe denken starters en ouderen in 

Midden- en Noord-Nederland over circulaire ideeën als 

auto’s of fietsen delen, afval scheiden en zelf compost 

maken? Dat levert inzichtelijke doelgroepprofielen op: 

we delen ze graag!

Op zoek naar de i van identiteit;  
de ziel van de buurt.

Duurzame waarde begint met een voor de bewoners 

herkenbare en waardevolle identiteit: een buurt 

die in praktisch opzicht maar ook in gevoel en 

beleving helemaal ‘van jou’ en van je buren is. 

Het definiëren van die identiteit is de kern van 

de zaak; daar zetten we alles en iedereen bij in. 

Onze eigen conceptontwikkelaars en techneuten, 

de meningen en wensen van mensen uit de buurt, 

de Whize-doelgroepen, de context, de input van 

lokale deskundigen, de ambities van de klant en 

die van onszelf. In brainstormsessies destilleren 

we daaruit met elkaar het concept en de essentie 

voor de nieuwe buurt of het nieuwe gebied, de 

belangrijkste kenmerken en de belangrijkste 

waarden: het waarom-hoe-wat-en-voor-wie. Met die 

ingrediënten – en de op basis daarvan geselecteerde 

samenwerkingspartners - gaan we aan de slag. 

Branding, placemaking en 
communitybuilding: mensen 
verbinden met de plek.
Samenwerken met opdrachtgevers, partners en 

bewoners aan een nieuwe woonidentiteit begint 

met onderling vertrouwen en heldere afspraken: 

wat is de focus? In onze projecten leggen we in een 

ambitiedocument of startmanifest met elkaar vast 

waar we naartoe willen: de ambities, kernwaarden 

en gewenste identiteit. Ook de minder harde en 

meetbare waarden dus! Door de hele ontwikkeling, 

maar zeker ook de branding en placemaking vanuit 

dit startdocument heel strak op de geformuleerde 

ambities en kernwaarden te organiseren, zorgen 

we ervoor dat we focus houden en dat we met alle 

betrokkenen steeds dezelfde taal blijven spreken. 

Een goed ambitiedocument zorgt voor een meer 

Lean proces. Het voorkomt spraakverwarringen, 

maakt besluitvorming makkelijker en schept de 

goede verwachtingen bij toekomstige gebruikers  

en bewoners: dáár gaan we naar toe. 

1

2
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DE MENS IN BALANS
met zijn omgeving

Winkelcentrum  
Stadshagen, Zwolle
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thema’s

HET GOEDE DOEN IN DE PRAKTIJK: 
NOBELHORST ALMERE
Stadsdorp Nobelhorst Almere hebben we samen met de 

Gemeente Almere en de corporatie Ymere van meet af aan  

gezamenlijk met de bewoners ontwikkeld. Voor elk nieuw 

buurtje bepalen we samen met de bewoners de identiteit - 

binnen het karakter van Nobelhorst. En dat doen we nog steeds. 

In goed georganiseerde buurtschappen nemen bewoners zelf 

het stokje van ons over in het beheren en besturen van eigen 

huis en buurt.

2928

Het concept en de identiteit van de buurt zijn 

allesbepalend voor de belevingswaarde van de 

buurt voor bewoners. Het bepalen van de identiteit, 

samen met stakeholders en bewoners is dan ook 

het hart van ons vak. 

CONCEPT & 
IDENTITEIT
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GedragDiensten

GebouwOmgeving

AQ

IQ

EQ

THE GOOD LIFE
Bij Dura Vermeer ontwikkelen we op landelijk niveau, in samenwerking met onze 

Design Studio en een groot aantal experts van buitenaf, een instrument om de balans 

tussen mens en zijn (gebouwde) omgeving meetbaar te maken. Daarmee maken we 

voor iedereen inzichtelijk wat we nou precies toevoegen en verbeteren op de plekken 

die we ontwikkelen. Dit analyse- en meetinstrument noemen we The Good Life. In 

Het Goede Doen maken we er natuurlijk graag gebruik van. The Good Life meet een 

veelheid aan waardes op een aantal dimensies:

Omgeving
Het welzijn van bewoners kan niet los worden gezien van de omgeving, de natuur, het 

klimaat, de biodoversiteit. Daarbij gaan we natuurlijk uit van de mens: welke soorten 

en vormen van groen-water en flora-fauna passen bij de doelgroep en hoe zorgen we 

voor een optimale verbinding van onze buren met de omringende natuur? 

Gebouw
Een gezond gebouw gaat niet alleen over een gezond binnenklimaat. Het gaat ook 

over het stimuleren van beweging en ontmoeting, over veiligheid en comfort.

Gedrag
Hoe mensen zelf omgaan met de gebouwen, de omgeving en de services is een niet te 

onderschatten factor voor gezondheid en geluk. Met inventieve (ontwerp)oplossingen 

dragen we bij aan een gezonder, socialer en beter leven. Denk aan het stimuleren van 

ontmoetingen en beweging met allerlei ontwerpoplossingen.

Diensten
Welke services en voorzieningen zijn nodig om een gezond en gelukkig leven mogelijk 

te maken voor de beoogde doelgroep? Een uitgebalanceerd servicepakket biedt 

allerlei mogelijkheden op het gebied van beweging, sociale interactie, voeding en 

ontspanning. Dit kunnen services zijn die een fysieke plek krijgen of services in de 

vorm van een dienst, app of platform. 
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Waardering
door bewoners

Het familiegevoel van Dura Vermeer Bouw Hengelo 

beperkt zich niet tot onze eigen medewerkers. Door 

de lange relaties die we aangaan met partners, 

onderaannemers en leveranciers spreken we dezelfde 

taal en werken we vanuit dezelfde overtuigingen. 

Samen staan en gaan we voor de bewoners; als één 

Dura Vermeer familie. We voelen ons verantwoordelijk 

en zijn daarom gráág op locatie het aanspreekpunt 

voor toekomstige bewoners, omwonenden en 

stakeholders. Door er te zijn, elke dag opnieuw, zien en 

ervaren we alles uit de eerste hand. Informatie die we 

missen halen we zelf op uit de buurt. We nodigen buren 

en omwonenden actief uit voor bijeenkomsten, (online)

meetings, chats en/of inloopspreekuren en kunnen bij 

vragen of problemen metéén reageren, meteen goed 

doen, antwoorden geven en oplossingen bedenken.  

Omdat we zelf de bouwlocaties managen kunnen we 

ook mooie kansen bieden aan lokale gemeenschappen 

in de vorm van stageplaatsen voor (buurt)jongeren, 

werkplekken voor mensen met een beperking, voor 

buurtinitiatieven of het begeleiden van de onderzoeken 

van plaatselijke scholieren en studenten. We doen het 

samen met onze nieuwe buren op de plek zelf. 

Voor kopersbegeleiding en de keuze van sanitair, 

tegels, keukens en binnendeuren hebben we een eigen 

showroom: makkelijk en comfortabel voor de klant! Ook 

dat is een vorm van ‘er zijn’ voor bewoners. Zorgen dat 

alles goed geregeld is: van het ondertekenen van aktes 

en communicatie tijdens de bouw tot en met oplevering 

en overdracht. 

ER ZIJN = ONS DING
Goede communicatie voor, tijdens en na de bouw met heldere planningen en 
afspraken. Dat staat natuurlijk op nummer één. Maar nergens is ons familie- en 
burengevoel zo tastbaar als in de uitvoeringsfase van een project. Het feit dat 
we er als bouwers altijd zijn tijdens de realisatie is een fijn voordeel. Dan zijn we 
immers heel letterlijk de buren van de bewoners en de omwonenden. En zo gedragen 
we ons dan ook. Het Goede Doen in optima forma.

IQ - EQ - AQ
De manier waarop we projecten ontwikkelen kunnen we ook beoordelen op 

basis van IQ, EQ en AQ: hoe slim maken we gebouwen/ontworpen omgevingen 

(IQ), hoe zorgen we voor belevingswaarde (EQ) en hoe zorgen we voor 

aanpasbaarheid in de tijd (AQ).  Beide modellen leiden tot projectoptimalisatie: 

de één vanuit de mens, de ander vanuit de manier van ontwikkelen en bouwen. 

Je kunt ze dus prima samen gebruiken of over elkaar heen leggen. 

Nobelhorst, Almere



Trends en ontwikkelingen

De Tippe, Zwolle
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GOED NABUURSCHAP
Overlastbeperking en emissievrij bouwen

Doe wat je zegt en zeg wat je doet

Een goede buur zijn begint met zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 

Mensen goed informeren over wat er gaat gebeuren en wanneer en wat 

daar de consequenties van zijn – daar begint het mee. Door er altijd zelf 

te zijn op locatie en ook van daaruit de communicatie met bewoners, 

omwonenden te organiseren – met onze oren en ogen naar de buurt 

wijd open - kunnen we onze tijdelijke buren altijd direct en ‘uit de eerste 

hand’ informeren en kunnen we bij vragen of problemen ook meteen 

handelen.

Overlastbeperking en emissievrij

Als het om (bouw)technische maatregelen gaat om overlast, CO2- en 

stikstofuitstoot te beperken, hebben we natuurlijk al een heel scala 

aan oplossingen voorhanden. Fluisterstille, elektrische voertuigen en 

machines bijvoorbeeld, die we met alle moderne digitale tools ook nog 

eens heel efficiënt kunnen inzetten. Zo besparen we tijd, energie en 

zorgen we voor minder verkeersbewegingen en dus minder gevaar 

en overlast in de buurt. Wat we tijdens de bouw met al onze maatregelen niet 

aan CO2 en stikstof kunnen besparen, compenseren we tot nul. Omdat we steeds 

meer gebouwonderdelen in onze eigen werkplaatsen prefabriceren kunnen we het 

montageproces heel lean organiseren – een groot voordeel, bijvoorbeeld in complexe 

binnenstedelijke situaties of in extra gevoelige zorgomgevingen. 

Lokaal vingertoppengevoel

Met lokaal ‘vingertoppengevoel’ maken we het af. Goed luisteren en aanvoelen wat 

belangrijk is voor de buurt, met name voor de kwetsbare bewoners. En dan met elkaar 

bedenken hoe we daar het handigst omheen kunnen werken. Waar high- of lowtech 

maatregelen, werkkalenders en communicatieplannen echt niet meer helpen, lossen 

we het in overleg met alle betrokkenen op met individueel maatwerk. Bijvoorbeeld 

door passende maatregelen te nemen voor wie tijdelijk even niet met zijn rollator 

in de straat uit de voeten kan. Of door een nieuw konijnenhok te bouwen op de plek 

waar de oude toch moest wijken voor een fietsenberging met een fris groen dak.  

We zijn er voor elkaar. En we zijn ‘zunig’ op elkaar.

Dit steunt bij ons op twee pijlers. Eén: beperk de activiteiten op de bouwplaats tot het minimum, oftewel: 
minder = meer. Dat is niet alleen beter voor de buren, maar ook voor het klimaat. En twee: wees een hele 
goede buur. Zeg wat je doet (communicatie) en doe wat je zegt (beloftes waarmaken).

INFORMATIE 
OVER ONZE 
NOABERS 
VERZAMELEN 
WE OP 
ALLERLEI 
NIVEAUS Big data

Lokale kleur

Buurt/community

Individu
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Luxe Leven

Plannen en Rennen Zorgeloos en Actief

Landelijke Vrijheid

Gewoon 
Gemiddeld

Gezellige Emptynesters

Jong en 
Hoopvol

Volks en Uitgesproken
Bescheiden 

Ouderen

Dromen en Rondkomen

Belanghebbenden (stakeholders)

Stakeholders (in gewoon Nederlands: belanghebbenden) zijn alle lokale partijen, leveranciers, 
organisaties en instituten die een band hebben met het project. Afhankelijk van de vraag hoe 
groot hun betrokkenheid en hun belang precies is, nemen we ze allemaal op in onze participatie- 
en communicatiematrix, waarbij we per kwadrant zorgen voor meer of minder overleg- en 
informatiemomenten. Deze systematische manier van organiseren en werken zorgt er voor dat 
we niemand vergeten en dat we altijd alle belangen op de juiste manier meenemen in elke fase 
van het ontwikkel-, en realisatieproces. En daarna tijdens het onderhoud.

Stedelijke Dynamiek

01

02

03

04

Het grotere plaatje: trends, ontwikkelingen en big data
Basis voor ons mens-centraal-denken zijn allereerst de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de economie, 

de woonmilieus in Noord-Oost Nederland en: hoe zien de woonopgaven van nu eruit voor onze binnensteden, 

krimpgebieden en uitleglocaties? Waar liggen de kansen en uitdagingen? Met de big data van Whize maken we 

de eerste verdiepingsslag: big data uit verschillende bronnen worden in dat segmentatiesysteem voortdurend 

gekoppeld aan de essentiële assen van inkomen en levensfase. Zo kunnen we trends en ontwikkelingen 

specifiek aanvullen en vertalen naar meer concrete woonwensen en ideeën van de jonge en hoopvolle 

starters met de héle smalle beurs tot en met de gezellige empty-nesters met best wel een flinke spaarpot, 

maar ook een dito wensenlijst.

Op zoek naar de lokale kleur, behoeften en wensen
Winterswijk is niet Zwolle en Almere is niet Amersfoort. Juist de lokale karaktertrekken en gewoontes – de 

welbekende lokale kleur – bepaalt wat de Gezellige Empty Nesters nu precies bedoelen met ‘gezellig’. En of 

de Jong en Hoopvolle starters zo lekker veel samen wil doen - van tuinieren tot bakfietsen delen -  of juist 

méér privacy en dus wél een eigen auto voor de deur. Per projectlocatie gaan we dus zo veel mogelijk op 

zoek naar de lokale ambities, behoeften en wensen van de mensen die er wonen, werken en leven. Met lokale 

professionals (makelaars, corporaties, ondernemers) maken we de wensen en kansen per ontwikkellocatie 

concreet. Eerst op gebiedsniveau, daarna op het niveau van de woningen, de inrichting van de omgeving, de 

gewenste voorzieningen en services, natuur, klimaat en milieu. Zo komen we tot een lokaal ‘plan van eisen’ 

dat past bij een lokale doelgroep.

Goed georganiseerde bewonersparticipatie 
Participatie leidt tot meer betrokkenheid, meer gemeenschapszin (community in het Engels) en tot meer 

oprecht gevoeld eigenaarschap: de beste ingrediënten voor een duurzaam mooie en gelukkige buurt die waarde 

heeft en houdt. Die gevoelswaarde of verbondenheid kun je lang niet altijd meteen meten in euro’s of harde 

getallen maar hij betaalt zichzelf altijd terug. In minder mutaties, gezondere bewoners met minder klachten, 

meer sociale cohesie, meer oprechte zorg voor eigen buurt en buren, meer geluk en meer waardering. Kortom: 

in meer duurzame toekomstwaarde voor de hele buurt. Als mensen wortel schieten in eigen huis en buurt is 

de basis gewoon beter. Het betrekken en meenemen van de bewoners – vanaf de allereerste planfase – zien we 

daarom als essentieel: samen dromen, samen doen! We doen het voor en mét de bewoners. 

Respect en ruimte voor het individu 
We horen weliswaar allemaal wel ergens tot een bepaalde doelgroep – de één is Jong en Hoopvol, de ander 

Planner en Renner - maar uiteindelijk zijn we allemaal ‘gewoon’ mensen die heus niet in àlle opzichten lijken 

op onze buren en medebuurtbewoners. Om gelukkig te zijn hebben we allemaal ook ruimte nodig voor onze 

eigen wensen, leefstijl en woonideeën. Door in elk project te zorgen voor een gepaste mate van keuzevrijheid 

en aanpasbaarheid/flexibiliteit zorgen we dat woningen en buurten zich kunnen voegen naar de bewoners, 

dat ze met hen mee kunnen groeien en dat ze later voor nieuwe, toekomstige bewoners weer opnieuw naar 

wens zijn in te vullen. Zo zorgen we voor meer ruimte voor individualiteit én voor een hogere mate van 

levensloopbestendigheid. Klaar voor de individuen van nu en de bewoners van morgen.

WAT WILLEN ONZE DOELGROEPEN? 

05 En weer terugkoppelen naar  
(big) data voor volgende projecten 
Het liefst blijven we via onderhoud langdurig betrokken bij de woningen en buurten die we 

bouwen. Omdat het mooi is om te zien hoe buurten zich ontwikkelen en groeien, maar ook omdat 

we de opgedane kennis graag willen verrijken en hergebruiken. Door te meten en te volgen wat 

er gebeurt (datacollectie!) kunnen we samen met corporaties, beleggers, leveranciers, partners 

en bewoners leren hoe het beter kan, hoe we woningen, services en diensten slimmer kunnen 

organiseren met als doel meer comfort, lagere energierekeningen, meer woongeluk voor bewoners. 

Die informatie nemen we gráág weer mee in volgende ontwikkelrondes en innovatietrajecten. Input 

zorgt voor output, zorgt voor nieuwe input, enzovoort. De definitie van de lerende en innoverende 

organisatie.
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De rol van participatie 
en communicatie 
Waarde ontstaat als mensen zich verbonden voelen. Met de 

plek, met elkaar, met de services en voorzieningen die voor hen 

belangrijk zijn. Dat gevoel moet natuurlijk een beetje ontstaan 

en groeien, maar we stimuleren het waar we maar kunnen. 

Bijvoorbeeld door bewoners actief bij de planvorming te betrekken 

en ze mee te nemen in de verhalen die we met elkaar maken; 

participatie, storytelling en communicatie. Hoe zit het met de 

geschiedenis van deze plek, welke bomen, planten en dieren 

kom je hier straks tegen, wat voor materialen hebben we in uw 

woning gebruikt en wat doet dat voor jou? Waar mensen zich 

mede-eigenaar en verbonden, en zelfs ambassadeur van hun 

buurt voelen, gaan ze hun huis en omgeving meer waarderen en 

beter verzorgen. Met onder de streep veel plussen, zoals minder 

onderhoudskosten, meer klanttevredenheid, minder mutaties, een 

lager energieverbruik, meer burengeluk en gezondheid en dus 

meer waarde. De cirkels maken elkaar steeds ronder – het geheel 

wordt steeds sterker en beter. 

Nettenfabriek, 
Apeldoorn



Thuis = om te slapen en om te 
eten. Het leven is daarbuiten.

Single = prima! Festivals  
en voorzieningen zijn fijn.

Jaartje op reis of toch nog 
een jaartje studeren?  

Pluk de dag!

Demografische kenmerken

Tegenwoordig blijven jongeren relatief langer thuis wonen. Veel mensen binnen 

Jong en Hoopvol zijn onder de 30 jaar, al komen mensen van 35 jaar ook nog 

voor. Deze groep gaat dagelijks naar school of de universiteit en is bezig een 

bachelor of master te behalen. Het kan ook zijn dat ze al werken als zzp’er of een 

dienstverlenende functie vervullen, al dan niet in deeltijd. Je vindt deze groep 

vaak aan het werk in een winkel, de horeca, zorg of de culturele sector. Als er 

sprake is van loondienst, gaat het vaak om een contract voor bepaalde tijd. Het 

inkomen is benedenmodaal tot modaal, maar de twintigers en dertigers weten dat 

hierin later verandering komt: daar is de hoop! Als de studie is afgerond of als ze 

de volgende trede op de maatschappelijke ladder zetten, stijgt het inkomen. 

JONG EN 
HOOPVOL

BIJVOORBEELD:

Ze zijn meestal alleenstaand zonder kinderen 

en zitten nog in de studiebanken of werken al, 

bijvoorbeeld in de dienstverlening. Eén ding hebben 

ze gemeen: hun toekomst ligt nog open. Bij Jong en 

Hoopvol kan het namelijk nog alle kanten op! Ze staan 

aan het begin van de maatschappelijke ladder. De één 

zal een gezin starten; de ander volop carrière maken. 

Een derde doet het allebei.

Woonomgeving
Jong en Hoopvollers hebben vaak nog niet het geld 

voor een koopwoning, dus ze huren vooral. Ze wonen 

ook veelal op kamers, al dan niet met huisgenoten. Het 

gaat dan om een klein tot gemiddeld appartement in 

de buurt van hogescholen en universiteiten in grote 

steden of bijvoorbeeld in de binnensteden. In ons 

werkgebied zijn vooral Groningen, Arnhem, Zwolle, 

Enschede en Nijmegen favoriet. De leefbaarheid in 

de wijken is over het algemeen prima; de gemiddelde 

woningwaarde is maximaal € 200.000,-.

Wat ontbreekt

Jong en Hoopvol wil vooral ergens 
kunnen beginnen. Betaalbare 
starterswoningen zijn er gewoon niet 
genoeg. Jong en hoopvol gaat er 
overigens vanuit, dat de kleine, 
betaalbare starterswoning niet langer 
dan een jaartje of 4-5 nodig is. Dan is 
er inkomen genoeg voor een volgende 
stap in de wooncarrière. Vermoedelijk 
een eengezinswoning.

Wat is de wens

Jong en Hoopvol vindt omgeving 
en de ‘funfactor’ heel belangrijk. 
Natuurlijk, als je niets te kiezen hebt. 
Maar als je mocht kiezen, dan is je 
eigen woonomgeving een beetje een 
speeltuin voor jong-volwassenen. Er 
is genoeg te doen, te socializen, te 
ontmoeten en te beleven. Ook je eigen 
woning heeft een ‘fun-element’; iets 
speciaals of verrassend; ook al is het 
klein. Leasen en delen vind je handiger 
dan hebben – dan heb je per saldo 
meer voor minder – je betaalt alleen 
als je het nodig hebt. 

1

2

WAT WILLEN ZE?
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‘ IK WOON NOG PRIMA 
IN MIJN HUIDIGE 
APPARTEMENT: NIET 
TE DUUR EN ALLE 
RUIMTE VOOR MIJ 
ALLEEN. EERST EEN 
TIJDJE SPAREN EN 
DAN ZIE IK WEL WEER 
VERDER.’

78% 
is een eenpersoons-
huishouden

68% 
heeft een  
huurwoning

61% 
verdient beneden 
modaal

53% 
heeft MBO  
opleiding

29% 
is HBO of WO 
opgeleid

Prioriteit nr. 1: 
vrienden, uitgaan, 
socializen.

Waar kunnen we betaalbaar 
starten, samen?

5

4

3

2
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Dit zijn landelijke gemiddelden. Bron: Whize.

Wat is specifiek voor onze regio
In onze regio zijn relatief veel 

Jong en Hoopvollers die de 

starterswoning overslaan (25% 

t.o.v. landelijk 15%). Ze wonen 

net zo lang thuis tot ze genoeg 

geld hebben voor the next level: 

een eigen gezinswoning of 

appartement.



PLANNEN  
EN RENNEN

Een eigen ‘ouderlijke 
werkplek’ thuis is geen 

luxe, maar noodzaak.

38

‘ WE HEBBEN EEN VOLLE 
AGENDA JA. WE ZIJN 
GEWEND IN DE HOOGSTE 
VERSNELLING TE LEVEN MET 
ONS WERK, DE KINDEREN, 
ONZE SPORTEN EN ALLES 
WAT WE DAARNAAST NOG 
WILLEN MET VRIENDEN EN 
FAMILIE.’

Lunchpakketjes maken. De kinderen naar school 

brengen en weer ophalen. Sportkleding voor de 

middag klaarleggen. Ondertussen mails voor kantoor 

versturen. Het etentje met vrienden plannen in dat 

hippe restaurantje. Huiswerk nakijken. En alvast 

inkopen voor het verjaardagsfeestje van de jongste 

doen. Bij Plannen en Rennen is het altijd druk! Er zijn 

zoveel verplichtingen in het dagelijks leven, maar 

deze groep weet eigenlijk niet beter.

Woonomgeving
Plannen en Rennen is al best vaak verhuisd: bij 

iedere levensfase komt weer een nieuwe, beter 

passende woning in zicht. Nu vertoeven deze gezinnen 

vooral in jaren ‘30 wijkjes vlakbij het centrum of 

in nieuwbouwwijken aan de rand van de stad: in 

een rijtjeswoning, een twee-onder-een-kapper of 

een vrijstaande woning van gemiddeld net geen 

€ 400.000,-. Ze kiezen daarbij voor de buitenwijken 

van flinke (provincie)steden als Zwolle, Leeuwarden, 

Nijmegen, zodat alle voorzieningen wel in de buurt zijn. 

Wat ontbreekt

Plannen en Rennen heeft eigenlijk 
maar één groot probleem en dat is 
tijd voor zichzelf en voor het gezin. 
Alles zit in een strak tijdschema en 
alles is even belangrijk. Vakanties, uit 
met vrienden, nog een avondopleiding 
doen. Planners en Renners willen 
niets missen. De afhankelijkheid van 
‘online’ is groot. Vooral in de lagere 
inkomensgroepen is het moeilijk om 
iets te vinden dat past bij de hoge 
eisen, de behoefte aan ‘efficiency’ én 
– niet te vergeten – het eigen gevoel 
voor smaak en luxe. Dat is net zo 
belangrijk als al dat andere.

Wat is de wens

De woonomgeving van Planners en 
Renners moet goed georganiseerd 
zijn, maar dat kan op allerlei manieren. 
Middenin de grote stad, met alle 
voorzieningen om je heen en het 
station vlakbij. Maar ook in fraaie 
buitenwijken met veel groen en 
(sport)verenigingen voor de kids. 
Thuiswerken moet goed kunnen maar 
dan wel in een aparte werkkamer.
Naast een eigen auto óók een deelauto 
om de hoek? Helemaal goed. 

WAT WILLEN ZE?

1

2

BIJVOORBEELD:

Demografische 
kenmerken

Deze stellen (gemiddeld 30 tot 55 

jaar) met kinderen in alle leeftijden 

hebben een druk leven. Deze veelal 

tweeverdieners hebben meestal 

minimaal een hbo- of universitair 

diploma behaald en zijn een mooie 

carrière aan het maken. Met het oog 

op de kinderen werkt één van beiden 

vaak deeltijd. Plannen en Rennen 

werkt bijvoorbeeld in de financiële 

sector, als verloskundige of arts 

of als beleidsmedewerker voor de 

gemeente. Het inkomen is dan ook 

ruim bovenmodaal.

Druk-druk-druk:  
scholen en voorzieningen 

vlakbij? Graag!

Een ‘makkelijke tuin’ 
en veel gezamenlijk 

groen = nuttig en fijn!

Duurzaamheid graag, 
maar het moet wel in 
het budget passen.

Mobiliteit = een levensvoorwaarde:  
twee auto’s graag (of auto +  
elektrische bakfiets)

47% 
is tussen de 30 en 
45 jaar oud

75% 
verdient meer dan 
2x modaal

84,5% 
is HBO+ 
opgeleid

98% 
heeft een 
koopwoning
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Dit zijn landelijke gemiddelden. Bron: Whize.

Wat is specifiek voor onze regio
Planners en Renners in onze regio 

zijn naast veeleisend (alles moet en 

alles moet NU) ook pragmatisch. 

Ze willen en durven te investeren in 

een wooncarrière en zijn bereid om 

de stapjes hogerop één voor één 

te maken. Luxe is belangrijk, maar 

eerst moet aan alle praktische 

randvoorwaarden voldaan zijn. Een 

lage energierekening is een eis – 

dat je daarmee de wereld óók een 

plezier doet is natuurlijk helemaal 

prima!



Fietsen in eigen land – of  
een zonnige pakketreis

Doe maar gewoon, 
niet te gek

GEZELLIGE 
EMPTYNESTERS

Wat ontbreekt

Gezellige Empty Nesters zijn zuinig 
op wat ze om zich heen hebben 
opgebouwd. Ze zijn niet makkelijk te 
verleiden tot verhuizen. Daar moet 
eigenlijk wel een echte aanleiding voor 
zijn zoals (een mindere) gezondheid, 
een financiële mee- of tegenvaller 
of het overlijden van de partner. 
Comfortabele huur- of koopwoningen 
met een beetje zorg, aandacht en 
menselijkheid zijn dan een goede optie. 
Maar: de lat ligt hoog.

Wat is de wens

De woonomgeving van Gezellige 
Empty Nesters moet aangenaam en 
ontspannen zijn en veilig en goed 
georganiseerd. Goed verbonden 
zijn: dat is waar het om gaat. Met 
vrienden en kinderen, met eigen 
clubs, verenigingen of kerk, met het 
OV, met de winkels, met de buren en 
de zorgverleners. Goed nabuurschap 
is echt wat waard. Gezellige 
Empty Nesters zijn gebaat bij een 
woonomgeving die gelegenheid biedt 
tot ontmoetingen, levendigheid en een 
praatje hier en daar.

WAT WILLEN ZE?

40

De kinderen zijn het huis uit en de agenda is niet 

meer gevuld met werk. Wel met vrijwilligerswerk, 

maar de Gezellige Emptynesters hebben geen 

vaste verplichtingen meer. Ze passen soms op de 

kleinkinderen en zijn ook vooral lekker aan het 

fietsen, tuinieren en op reis aan het gaan. Ze genieten 

van hun tijd samen nu hun gezondheid dat nog 

toelaat! Gezelligheid met een hoofdletter G.

Woonomgeving
Verhuizen doet deze groep liever niet meer; ze zitten 

gewoon goed. Ze hebben een rijtjeswoning met een al 

dan niet afbetaalde hypotheek en in sommige gevallen 

bezitten ze een twee-onder-een-kap. Veel ruimte 

hebben deze mensen niet nodig, dus met gemiddeld 

120 m2 komen ze ruim uit. De woningwaarde ligt net 

onder de € 250.000,-. en de woningen zijn gebouwd 

tussen 1970 en 1989 liggen vooral in dorpen en 

kleine steden als Emmen, Drachten en Hoogeveen. 

De leefbaarheid in deze omgeving wordt als prima 

beoordeeld.

‘ WE HEBBEN NU 
VOLOP TIJD VOOR 
ONSZELF OM 
LEUKE DINGEN 
TE ONDERNEMEN. 
LEKKER NAAR DE 
VAKANTIEBEURS 
OF UIT ETEN MET 
DE KLEINKINDEREN, 
BIJVOORBEELD.’

Demografische kenmerken
De actieve 60-plussers van Gezellige Emptynesters wonen vaak samen, waarbij eventuele 

kinderen al het huis uit zijn. Ze hebben het rijk alleen en werken vaak ook niet meer. 

Na een lange dienstperiode in middelbare functies zijn ze nu met (pre)pensioen. Geen 

werkverplichting meer is voor sommigen nog even wennen. Daarom zijn ze regelmatig 

actief als vrijwilliger in bijvoorbeeld de kerk, het wijkcentrum of het naastgelegen 

verzorgingshuis. Ook hebben ze vaak een opa- of omadag. Ze hebben het niet bijzonder 

breed en zijn erg zuinig, maar omdat het huis vaak al is afbetaald zijn er genoeg middelen 

om leuke dingen te doen en te sparen voor zichzelf en de (klein)kinderen!

1

2

BIJVOORBEELD:

Vrijwilligerswerk en 
buren helpen: doen we!

Oppassen op de 
kleinkinderen

On- en offline verbonden met 
vrienden en familie

Gehecht aan  
gezelligheid

41

46% 
is ouder dan  
70 jaar

54%
is tussen de  
60 en 70

100% 
woont in een 
koopwoning 

29% 
 is alleenstaand 

53% 
heeft een  
MBO-opleiding

65% 
verdient minimaal 
modaal tot 2x 
modaal
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Dit zijn landelijke gemiddelden. Bron: Whize.

Wat is specifiek voor onze regio
In Noord- en Oost-Nederland 

wonen relatief veel Gezellige Empty 

Nesters in kleine provinciesteden 

en op het platteland, buiten 

de (grote) steden. Mobiliteit is 

belangrijk: we kunnen nog prima 

met de eigen auto, we fietsen en 

wandelen graag, maar een station 

of een fijne buslijn in de buurt is 

ook wel prettig!
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WE PRODUCEREN GEEN 
STIKSTOF EN ANDERE 
SCHADELIJKE GASSEN MEER, 
EN ANDERS COMPENSEREN 
WE TOT NUL. ZO CREËREN WE 
ADEM. VOOR ONZE STEDEN, 
DORPEN EN DE AARDE.
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GROENER 
GROENST

WAARDECIRKEL: GEZOND



04 HOE GROENER, HOE GEZONDER
En hoe diverser, hoe beter

Als de natuur er wil wonen, dan wil de mens dat ook – en de natuur 
is op haar best als ze goed gevuld is met veel groen, water, dieren en 
insecten. Biodiversiteit zorgt voor kracht, rijkdom en balans en dat 
levert ons bijzonder veel goeds op. Door een innige samenwerking 
met de natuur (natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen) maken 
we onze projecten niet alleen biodiverser en gezonder, maar 
tegelijk ook klimaatadaptiever, beter bestand tegen de hitte, kou en 
wateroverlast. Gebruikmakend van de kracht van de lokale natuur 
- wat is hier allemaal al en wat gedijt hier - maken we omgevingen 
en gebouwen zo groen mogelijk (en liefst nog groener): natuurlijk 
gezond, van binnen én van buiten.

46

Groen - gezondheid - biodiversiteit - klimaat: 
de cirkels versterken elkaar

47

Hoe hard we een energieke, gezonde natuur nodig hebben, voelen 

en merken we elke dag. We hebben onze tuinen, terrassen, parken 

en plantsoenen nodig om te kunnen spelen en genieten, ontspannen, 

te herstellen, bij te komen, adem te halen. We worden aantoonbaar 

gelukkiger, gezonder en ouder in groene en gezonde woonomgevingen 

waarin we kunnen meeleven en mee-eten met de seizoenen, kunnen 

meebewegen met de natuur en kunnen meevoelen met de elementen. 

Waar groen en water de ruimte krijgen zijn gebieden klimaatadaptiever 

en biodiverser. Eén grote boom werkt net zo verkoelend als tien 

airco’s! En hij biedt tegelijkertijd huisvesting aan een hele hoop vogels 

en insecten. Een energieke groene omgeving stimuleert een gezond 

leefpatroon, mensen raken geïnspireerd om gezonder te gaan eten en 

leven. De cirkels van gezondheid, klimaatadaptiviteit en biodiversiteit 

grijpen in elkaar, hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Daarom 

zijn ze bijna niet los van elkaar te bezien en vatten wij ze in Het Goede 

Doen samen in de themacirkel ‘gezond’.
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OVERAL WAAR WE BOUWEN 
HOUDEN WE REKENING MET 
DE NATUUR. WE LATEN HET 
MINIMAAL NET ZO GROEN 
ACHTER ÉN LIEFST NOG 
GROENER. DAT IS BETER VOOR 
HET KLIMAAT, DE NATUUR EN 
DUS VOOR ONS.

Natuurinclusief ontwikkelen - op basis van wat 
er al is aan groen en water - is goed voor het 
klimaat, de buurt, de biodiversiteit, de bewoners 
en de aarde. En dus voor onze kleinkinderen. 
Dat zit ‘m lang niet altijd in hele grote ingrepen 
en gebaren, maar vaak juist in simpele low-tech 
oplossingen of zelfs gewoon even niets doen.  
Een mooie oude boom laten staan, omdat 
hij schaduw geeft en karakter aan de buurt. 
Of de brandnetels op een nog niet bouwrijp 
veldje bewust even niet maaien, omdat ze de 
perfecte kraamkamer zijn voor de rupsen van 
de Dagpauwoogvlinder. Waar we als bouwers 
niet genoeg zien wat er leeft en speelt in de 
natuur, nemen we onze eigen ecoloog of externe 
professionals in de arm die ons helpen om te 
kijken, te zien en te begrijpen.

49



5150

HET GOEDE DOEN IN DE PRAKTIJK: RIJSWIJKBUITEN
RijswijkBuiten is één van de projecten waarin we de lat gaandeweg steeds hoger leggen op het gebied van groen, 

gezondheid, leefbaarheid en circulariteit. Groen is daar óók een belangrijk onderdeel van. De ontwikkeling begon met de 

eerste nul-op-de-meter koop- en huurwoningen. De daarop volgende jaren werd duurzaamheid steeds breder ingezet. In 

de wijken Parkrijk en Pasgeld wordt duurzaamheid in de breedste zin van het woord toegepast in de woningen. Maar ook in 

het sociale en inclusieve leven en in de aanleg van de wederopbouw van flora en fauna in de omgeving. Alles klaar voor de 

toekomst. RijswijkBuiten geldt inmiddels als voorbeeld als het gaat om klimaatadaptief bouwen.

Meer ruimte geven aan een 
natuurlijke waterhuishouding  
– de bodem als spons 

Dit doen we door het toepassen van véél minder 
verharding in de openbare en private ruimte 
rondom de woningen (parkeerplaatsen, tuinen, 
speelplaatsen) én door slimmere waterberging 
en (hemel)waterafvoer in het terrein, en in de 
bodem en op daken. Denk aan groene daken, het 
toepassen van wadi’s en het mee-ontwerpen van 
slimme watertonnen (met grindbakken voor een 
betere hemelwaterafvoer). Door de sponswerking 
van de bodem te vergroten maken we bebouwde 
omgevingen véél beter bestand tegen een teveel 
of een tekort aan water bij hevige hoosbuien of 
langdurige perioden van droogte in de zomer. Een 
teveel aan water wordt door de ‘spons’ makkelijker 
opgenomen en in periode van droogte ook langzaam 
en gelijkmatig weer vrijgegeven. Win-win!

Meetbaar bijdragen aan 
de biodiversiteit en de 
klimaatadaptiviteit van de buurt 

Meer groen leidt tot een ‘rijkere buurt’ in termen 
van diersoorten, plantensoorten, vogels en 
bloemen, maar ook tot een buurt die beter bestand 
is tegen hitte, wind en kou. Een buurt met een 
rijke biodiversiteit biedt een rijkere beleving en 
heeft minder snel last van plagen en ziektes, zoals 
eikenprocessierupsen en allerlei woekerende 
onkruidsoorten en hittestress. De variatie in soorten 
maakt het bioweefsel robuust. Goed aansluiten op 
de bestaande ecologie - de loop van het water, het 
bodemtype, de lokale planten en de diersoorten 
- is daarbij altijd sterker dan het importeren van  
‘uitheemsen’. Kijk wat er is en maak dat diverser, 
sterker, robuuster: dat is wat we het liefste doen.

Aantoonbaar bijdragen aan een 
gezondere omgeving met ‘active 
design’

We ontwerpen de groene omgeving (op basis 
van onze doelgroepprofielen en de inbreng van 
bewoners) zo actief mogelijk. Denk aan moestuinen, 
groene speel- en ontmoetingsplaatsen, gezellige en 
gezonde geveltuinen, gezamenlijke binnentuinen 
en plantenbakken die inspireren tot het kweken 
van eigen kruiden, groenten en aardbeien. In 
ieder project is de optimale verhouding tussen 
doe- en kijkgroen anders. Hoe krijgen we mensen 
in beweging, laten we ze maximaal genieten van 
‘hun’ groene omgeving en betrekken we ze zo 
veel mogelijk bij het onderhouden en waarderen 
daarvan? Dat is de opgave.

‘Groen, groener, groenst’ staat bij Dura Vermeer op landelijk niveau inmiddels in 
de top drie van strategische prioriteiten. Die urgentie klinkt ook stevig door in ons 
Goede Doen. Waar we vroeger eerst naar de stenen keken en dan pas naar groen 
en natuur, zitten landschappers en ecologen nu al metéén aan tafel. Met onze ‘bio-
MRI’s’ maken we meetbaar en kwantificeerbaar wat we nu precies aan biodiversiteit, 
klimaatadaptiviteit en gezonde kwaliteit toevoegen in onze projecten. De ambities:

1 2 3

HET GOEDE DOEN IN GROEN:
meetbaar maken van ambities



Klimaatadaptie Indicator

1. Hittestress % oppervlakte groen

2. Hittestress (beleving) % zichtbaar water 

3.  Wateroverlast door extreme 
neerslag binnenhoven

Neerslagbelasting zonder schade

4.  Wateroverlast door extreme 
neerslag

Hoogteverschil vloerpeil en maaiveld

5.  Wateroverlast door extreme 
neerslag en droogte

M2 berging en/of infiltratie

6. Droogte Liters buffercapaciteit per kavel

7. Wateroverlast en droogte % onverhard bouwkavel

8.  Gesloten (grijs)- waterkringlopen % hergebruik grijswater

Biodiversiteit Indicator

1.  Aanleg biotopen flora en fauna  
in openbaar gebied

Aantal vegetatietypes

2. Duurzame plantensoorten Aandeel inheemse planten,  
jaarrond stuifmeel

3. Vergroten vitaliteit bodem Gehalte organisch materiaal in 
toplaag

4.  Toegepaste concrete en  
blijvende maatregelen  
nestel- en foerageerplekken

Aantal toegepaste maatregelen
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DE BIO-MRI
Groen

Water

Dieren/vogels/vissen/insecten

ToekomstOpleveringTijdelijkBestaand

De bio-MRI:
denken en tellen 
in lagen
Dimensies die we doormeten in 

dwarsdoorsnedes en faseringsplannen:

1. Hoogte, breedte en diepte van het project 

We nemen groen, water en kansen voor 

klimaatadaptiviteit en gezondheid vanaf de 

eerste ideefase mee:s van voor naar achter 

en van links naar rechts. Door voor elk project 

zo’n ‘bio-MRI-scan’ te maken in samenwerking 

met specialisten, zien we geen kansen over 

het hoofd en kunnen we de synergie tussen 

groen, gezondheid en klimaatadaptiviteit goed 

benutten.

2. Van bestaand en tijdelijk naar oplevering  

en toekomst

De natuur is niet gebonden aan een 

opleveringsmoment: ze is er al vóór het project 

en nog lang na de oplevering. In hoeverre ze 

gedijt en opbloeit, hangt af van onze zorg en 

aandacht in alle fasen van het project. Ook 

in de fasering van een project liggen allerlei 

kansen besloten voor biodoversiteit, groen 

en water. Door bewoners mee te nemen in de 

waarde van groen en gezondheid - bijvoorbeeld 

door samen bomen te planten of tuinen 

aan te leggen - creëren we eigenaarschap 

en verbondenheid en brengen we de mens 

zo goed mogelijk in balans met zijn groene 

omgeving.

Meten = weten
De bio-MRI
We willen woonbuurten en de wereld groener, 

klimaatadaptiever en gezonder maken, maar we blijven 

daarin wel pragmatisch en resultaatgericht: het moet 

wel meetbaar zijn. Voor onze Groen-Groener-Groenst 

visie hanteren we ons eigen ‘bio-MRI’. Een manier van 

denken en tellen om vast te stellen wat we nu precies 

aan biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptiviteit 

toevoegen voor bewoners - in alle lagen en fasen van 

het project. 

meer groen

meer biodiversiteit

meer waterinfiltratie

meer bodemkwaliteit 

= meer klimaatadaptiviteit en 

meer gezondheid

+
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techniek

innovatiekracht
innovaties

ontwerp

processen

efficiency

biomimicry

materialen

lokaal

LENEN EN LEREN 
VAN DE NATUUR
De natuur als inspiratiebron

Veel nieuwe innovatieve oplossingen 

komen voort uit het beter lenen en leren 

van de natuur. Denk aan het ontwikkelen 

van warmtenetten (aardwarmte lenen), 

aan natuurlijke ventilatie, bomen in plaats 

van airco-installaties, slim omgaan met 

daglicht waardoor je minder kunstlicht nodig 

hebt, groene daken voor betere isolatie, 

beter watermanagement én een mooiere 

buurt. Het Goede Doen is vooral dus ook: 

samenwerken met de natuur.
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Het één versterkt het ander: groen, groener, groenst

Het één heeft vaak meteen een positief effect op het 

ander: het groen-groener-groenst-effect. Het toepassen 

van waterbuffers en halfverharding is één van de meest 

effectieve oplossingen voor wateroverlast bij hoosbuien, 

maar ook voor een gezonder bodemleven. Door de 

infiltratie van water en voedingsstoffen en voor een rijkere 

biodiversiteit. Zo zorgen groene daken, goene gevels en 

geveltuinen ervoor dat woningen hittestressbestendig zijn 

en een aangenaam binnenklimaat hebben. Collectieve 

binnentuinen – zoals we die nu ontwikkelen in Tex 

Buitengewoon in Enschede – zorgen voor ruimte om 

lekker buiten te spelen en samen te tuinieren, maar ook 

voor een betere infiltratie van water, natuurlijke verkoeling 

en een gezonder ‘gevoel’ in de hele buurt. Dus: groen 

biedt integrale oplossingen voor heel veel duurzaamheids- 

en circulariteitsaspecten. Daar houden we van bij Dura 

Vermeer Bouw Hengelo. 

Mono = kwetsbaar, diversiteit = sterk

Biodiversiteit gaat heel letterlijk over dat wat het 

woord al aangeeft: de diversiteit in soorten. Hoe groter 

de diversiteit in de flora en de fauna (hoe minder 

monocultuur), hoe groter de stabiliteit (de balans) in de 

ecosystemen en hoe minder kans op vervelende vormen 

van disbalans. Een mooie eikenlaan is prachtig, maar 

voor de processierups één grote geweldige snackbar, 

waarin hij zich helemaal kan uitleven. Monoculturen zijn 

kwetsbaar voor ziektes en verval, diversiteit maakt sterk 

en weerbaar.  

Lokaal = ideaal

Wat je van ver haalt is vaak lekker, maar om de natuur 

sterk en robuust te maken heb je de lokale soorten 

nodig. Planten, bomen, insecten, vogels en dieren 

die passen in het plaatselijke natuurplaatje, die daar 

helemaal thuishoren en die dus niet te veel en niet 

te weinig, maar precies genoeg onttrekken en weer 

toevoegen aan hun omgeving. Ontwerpen en denken in 

lokale soorten is de beste basis voor robuuste groene 

en gezonde omgevingen. Het effectief bestrijden van 

exotische woekeraars hoort daar soms ook bij. De 

reuzenberenklauw (een soort superbrandnetel die 

vervelende brandwonden veroorzaakt) en de Japanse 

Duizenknoop zijn bekende voorbeelden van agressieve 

exoten, die zich niets aantrekken van de lokale 

ecologische mores en snel als monocultuur  

gaan overheersen.

Mijn groen,  
jouw groen
Daar is hij weer: de mens centraal. Ook in groen en 

gezond ontwikkelen. Lekker en gezond groen is immers 

voor iedereen iets anders. De één wil in zijn omgeving 

kunnen zaaien, oogsten en eten, de ander juist 

bewegen en spelen of alleen maar zorgeloos genieten 

en ontmoeten. Door groen op de goede manier mee 

te ontwerpen en mee te nemen in alle fasen van de 

ontwikkeling - op basis van de waarden en behoeften 

(de groen-profielen) van de bewoners - ontstaat 

eigenaarschap, verbondenheid en waarde. Tastbare én 

niet-tastbare waarde. Onderhoud wordt bijvoorbeeld 

voordeliger als mensen zelf ook iets willen doen voor 

hun gewaardeerde omgeving. En mensen verhuizen 

minder snel en zijn gelukkiger op plekken met genoeg 

groen en natuur. 

Het is onze taak dat gevoel van mede-eigenaar zijn te 

stimuleren met behulp van informatie, communicatie en 

participatie: wat groeit en bloeit er eigenlijk allemaal in 

jouw omgeving, wat doet dat voor jou en omgekeerd? 

Waar nieuw gebouwd is, hebben groen en water vaak 

echt even aandacht nodig: goed water geven, snoeien, 

beschermen tegen ongedierte, warmte en kou. Hoe fijn 

is het als bewoners daar zelf een rol in willen vervullen!
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DOOR CORONA
BESEFFEN WE WEER
EVEN HEEL GOED
HOE BELANGRIJK
HET IS: HET GEVOEL
VAN SAMEN EN 
VERBONDEN TE ZIJN.
VERBONDENHEID
IS MEER DAN 
AANTALLEN AUTO’S
EN PARKEER-
PLAATSEN. MET 
ELKAAR, NIET
ALLEEN, MAKEN WE
DE TOEKOMST.
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VERBINDEN

WAARDECIRKEL: VERBONDEN
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Wij mensen zijn sociale wezens - we kunnen het niet alleen. In de 
verbinding met anderen ontstaan bovendien de mooiste en beste dingen: 
innovatieve ideeën en plannen, relaties en vriendschappen, sportclubs en 
fietsverenigingen, toffe projecten en mooie oer-Nederlandse begrippen als 
gezelligheid en nabuurschap. Je verbonden voelen is het beste medicijn, of 
liever gezegd de beste voorzorgsmaatregel tegen eenzaamheid. Met een 
leuke bakker op de hoek en een goede buur naast de deur ziet de wereld 
er al meteen fijner uit. Maar er is geen standaardrecept. Goed verbonden zijn 
is voor iedereen en in elke context anders. Bij Dura Vermeer Bouw Hengelo 
hebben we onze eigen definitie en meetlat gemaakt voor verbondenheid, 
waarmee we in elk geval goed kunnen afwegen wat onze buren nodig 
hebben voor verbondenheid: fysiek, digitaal én mentaal.

MENSEN VERBINDEN
met wie en wat ze belangrijk vinden

De mens en de context = uitgangspunt

Een goede verbondenheid is voor iedereen iets anders. 

Waar Planners & Renners in een uitleglocatie gebaat zijn 

bij een school en kinderdagverblijf in eigen straat, de 

supermarkt, de sportvelden en de speeltuin om de hoek, 

gaat het bij Gezellige Empty Nesters in de binnenstad 

meer over rustige ontmoetingsplekken binnen- en 

buitenshuis, zorg in de buurt en goed OV op de hoek van 

de straat. Hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn kun je 

niet altijd alleen maar bepalen op basis van de geldende 

parkeernorm en big data met betrekking tot de groei of 

afname van de parkeerbehoefte in de nabije toekomst. 

Het hangt óók af van hoeveel alternatieven er zijn voor 

de auto, van deel- en leenvervoer, de mate waarin apps 

als Uber of BlaBlaCar in jouw regio goed functioneren 

en zelfs de relatie die je hebt met buren: is die zo goed 

dat je het vervoer van kids en boodschappen samen 

kunt organiseren? En wil je dat eigenlijk wel? Of hou je 

helemaal niet van delen en samen doen? 

Ook zachte waarden meenemen: 
mentale verbondenheid

Mentale afstanden en ‘sociale schuttingen’ zijn binnen 

het thema verbondenheid net zo belangrijk als fysieke 

afstanden. Waar de gemeenschapszin niet tot stand 

komt omdat buurtbewoners geen band met elkaar 

hebben, heeft een gezamenlijke moestuin niet zo veel 

nut en is iedereen bij problemen of ziekte aangewezen 

IN ALLES VERBONDEN
op hulp van professionals. Dus het stimuleren van 

gemeenschapszin en nabuurschap op basis van de 

doelgroep en de context is – hoewel hij niet direct in 

geld is uit te drukken - voor de waarde van een woning 

en een buurt misschien wel net zo waardevol als het 

leggen van de juiste fysieke lijntjes. Gemeenschapszin 

zorgt voor sociale veiligheid, zorgzaamheid, 

vriendschap en ‘je thuis voelen’. Belangrijke 

ingrediënten en voorwaarden voor een gezond en 

gelukkig leven!

Profielen per locatie en per doelgroep

Hoe weten we of we Het Goede Doen in elke situatie, 

voor elke doelgroep? In connectiviteitsprofielen 

proberen we zo veel mogelijk vast te leggen wat 

er al is aan voorzieningen, ontmoetingsplekken, 

gemeenschapswaarden en verbindingen, waar de 

behoeftes en wensen liggen – om zo te zien waar we 

waarde kunnen toevoegen. Niet altijd makkelijk, wel 

een goede manier om aan alles te blijven denken, om 

niet ‘blind’ te gaan voor de harde getallen maar ook 

aandacht te hebben voor de zachtere, mentale kanten 

van het begrip verbondenheid. In de binnenstad van 

Apeldoorn of Zwolle pakt dat voor dezelfde Planners 

en Renners vanzelfsprekend héél anders uit dan in een 

krimpregio als Oost-Drenthe. Maar daar ligt ook de 

uitdaging, de puzzel, die we samen met bewoners en 

opdrachtgevers moeten maken!
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De innovaties op het gebied van mobiliteit, infrastructuur, 

dataverkeer en logistiek volgen elkaar in een hoog tempo 

op. Wegen, paden en routes worden slimmer, circulairder, 

gezonder, energetisch duurzamer en gebruiksvriendelijker, 

onder meer dankzij de toepassing van nieuwe materialen, 

sensoren en datatechnologie. Er komen steeds meer 

aanbieders van deelmobiliteit en het thuiswerken neemt, 

vooral sinds Corona, een enorme vlucht – met een enorme 

impact op het mobiliteitspatroon van Nederland. Worden 

Zutphen, Apeldoorn en Ede opeens de aantrekkelijke 

‘woonsteden’ voor alle Randstedelingen die inmiddels 

prima een groot deel van de tijd op afstand kunnen 

werken?

Niet alleen in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen 

volgen we dat soort trends op de voet, juist ook onze 

Infra-divisie heeft een lange reputatie op het gebied van 

mobiliteitsvraagstukken en innovatieve infrastructurele 

werken, van klein tot groot. De combinatie van onze 

ontwikkelkracht met de kennis en kunde van Infra kan 

leiden tot een interessant  

1 + 1 = 5 effect. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

de Floriadebuurt in Almere, waar we niet alleen het 

‘bovengrondse’ werk doen (de bouw van de gebouwen 

en de woningen), maar ook als het ‘ondergrondse werk’ 

(de leidingen en het wijk-warmtenet), alsmede al het 

werk ‘op de grond’: de aanleg van (slimme) wegen, 

paden en routes. Het ‘schaken op één bord’ leidt tot 

meer ruimte voor zinvolle innovaties – we kunnen het 

hele speelveld van bouwactiviteiten en technische 

implicaties in één keer overzien. Ook zoeken we bij 

ontwikkel- en transformatieopgaven meer en meer de 

samenwerking op met andere (digitale) disciplines en 

scale-ups, zoals aanbieders van apps en ‘as-a-service’ 

mobiliteit, landschapsarchitecten, klimaatspecialisten 

en ecologen. Dat maakt onze ‘verbondenheidsscope’ in 

complexe gebiedsontwikkelingen compleet: we kunnen 

alle vormen van ‘verbinding’ organiseren en regelen 

volgens de nieuwste inzichten en normen.

DVBH vastgoed- en gebiedsontwikkeling + Infra: 1 + 1 = 5
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Welke aspecten nemen we mee  
(en waarderen we met rapportcijfers) 
in onze verbondenheidsprofielen –  
bij aanvang en na oplevering?

Verbondenheid:

Fysiek

Toegankelijkheid/bereikbaarheid van de buurt  

en de woning

Formele routes naar en door de buurt

Informele routes en ontmoetingsplekken

Rolstoeltoegankelijkheid

Mentaal

Gemeenschapszin (samen = meer)

Eigenaarschap (mijn huis/buurt!)

Ambassadeurschap

Je thuis voelen (eigen huis!)

Digitaal

4G - 5G

1,5 meter economie – mogelijkheden voor thuiswerken

Slimme apps, domotica

Toegang tot digitale zorg/woondiensten

Mobiliteit:

Privé

Parkeerplaats bij eigen woning

Fietsen/scooterberging

Ruimte voor elektrische voertuigen en scootmobielen

Samen/gedeeld

Vervoer ‘as a service’ (Über, blablacar.)

Deelvervoer (auto’s, (bak)fietsen)

Voorzieningen en services

Gezamenlijke buitenruimte

Gezamenlijke binnenruimte 

Openbaar/publiek

Openbaar vervoer

Routes/verbindingen met andere buurten,  

centra, steden

Parken en ontmoetingsplekken op wijk- en stadsniveau



Gedeeld

Privé

Openbaar

Fysiek
Mentaal

Digitaal

›   1,5 meter economie

›  slimme apps

›  domotica

›  zorg/voorzieningen  
op afstand

›  toegankelijkheid huis en buurt

›  routes formeel en informeel

›  bushaltes

›  ontmoeten

›  uitnodigend 

›  OV

›  openbare ruimte 
en parken

›  verbindingen 
met andere 
buurten en 
stadsdelen 

›   mobiliteit (fiets, auto’s enz.)

›   ruimte – ontmoeten, werken, sport

›   services, voorzieningen, zorg

›   speelplekken

›   groen/tuinen

›   verkeersruimtes

›  parkeren

›  fietsplekken

›  scooters of scootmobielen  

›  eigen voordeur/ingang

›  eigen tuin en ruimte

›  zorg/services in privésfeer

›  eigenaarschap

›  verantwoordelijkheid

›  ambassadeurschap

›  thuis voelen

›  buurt- en burengevoel

›  hier hoor ik – verbinding 
met de plek

VERBONDENHEID
+ MOBILITEIT
= INCLUSIVITEIT
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Inclusiviteit = verbonden zijn met iedereen die je 
lief is en alles wat je nodig hebt
Inclusiviteit zien we in Het Goede Doen meer als resultaat van een 

optimale connectiviteit in alle facetten van mobiliteit, bereikbaarheid 

en mentale verbondenheid dan als ‘de juiste mix van mensen’. Een 

goede mix van mensen is misschien nodig omdat de buurt erom vraagt 

of omdat je een bepaalde diversiteit nodig hebt voor de gewenste 

(vaak stadse) levendigheid en dynamiek en het versterken van het 

sociale weefsel – het verwezenlijken van gezamenlijk geformuleerde 

ambities op dat vlak. Het gewenste gevoel van inclusiviteit (als 

tegenhanger van ‘erbuiten staan’ en eenzaamheid) ontstaat in onze 

visie echter vooral, wanneer we bewoners goed kunnen verbinden met 

wie en wat ze nodig hebben, voor hun geluk en gezondheid. 
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WE GAAN VOOR NUL 
AFVAL. WAT WE ERIN 
STOPPEN KAN ER OOK 
WEER UIT. MATERIALEN 
KRIJGEN EEN NIEUW 
LEVEN. ZO SLUITEN WE DE 
KRINGLOOP EN MAKEN WE 
DE AARDE SCHONER VOOR 
ONS ALLEMAAL.



ALLE CIRKELS 
SLUITEN
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GEEN VERSPILLING, GEEN VOETAFDRUK 
Parijs gaan we halen.

Waar we het op het hoogtepunt van ons consumentisme en onze 
productiegerichtheid heel logisch vonden dat de levensduur van 
materialen, gebouwen, buurtjes en woningen na een bepaald aantal 
jaren aan zijn einde kwam – er bleef dan onder de streep alleen nog wat 
afval over – begrijpen we inmiddels heel goed dat we als goede buren op 
deze aarde eigenlijk helemaal niets meer mogen vervuilen of verspillen. 
Geen kWh-tje energie. Geen funderingsbalk. Geen kruiwagen grind of 
granulaat. Als je dat tien jaar geleden hardop zei, was je een dromer 
en een idealist. Nu ben je een vernieuwer en een realist. Steeds meer 
beleggers en banken willen al vóór 2050 hun portefeuilles ‘schoon’ 
hebben. Ook de corporaties slaan de handen ineen om te kijken hoe de 
voetafdruk van de sociale woningvoorraad kan worden geminimaliseerd. 
Het circulaire denken is hier om te blijven. Ook bij Dura Vermeer Bouw 
Hengelo leggen we de lat steeds hoger.

Circulair en toekomstbestendig ontwikkelen is duurzaamheid in zijn hoogste vorm, 
vinden we bij Dura Vermeer. We moeten alle waardecirkels sluiten en zorgen dat we 
niets meer vervuilen of verspillen. Geen energie, geen materialen, geen kansen om 
mensen gelukkiger te maken, niks niet. Een heel fijne opgave voor onze ontwikkelaars, 
conceptdenkers en techneuten. We hebben er alles bij nodig wat we in huis hebben, 
en aan het netwerk om ons heen. Van nieuwe technologie, innovatiekracht, uitvinders 
en slopers-hergebruikers tot en met proeftuinen waarin we met de hele keten leren 
omdenken van eindproduct naar waardecirkels. Door niet alles dicht te timmeren, maar 
juist te zoeken naar een hoge aanpasbaarheid zorgen we voor levensloopbestendigheid 
en toekomstwaarde. Die klimaatdoelstellingen voor 2050: die moeten we halen.  
Met anders denken én doen. Meten en onderbouwen doen we onze circulaire prestaties 
vooral in CO2-reductie, in IQ-EQ-AQ en in CPG-waarden (CirculariteitsPrestatie Gebouw). 

DENKEN IN ONEINDIGE 
WAARDECIRKELS

Wat weten en doen we al?

Het begint bij bewustzijn. Beseffen dat we het liefst alles 

met hernieuwbare grondstoffen en energie moeten zien 

te realiseren: bronnen die niet op gaan of vanzelf weer 

terugkomen in de ‘cirkel van het leven’. Beseffen dat we 

de levensduur van producten, buurten en materialen 

met aanpasbare of remontabele concepten zo lang 

mogelijk moeten zien te rekken en opwaarderen onder 

meer door de inzet van materialenpaspoorten, flexibele 

bouwsystemen en aanpasbare woningen. Snappen dat 

we aan het einde van de waardecirkel het maximale 

moeten zien te halen uit wat dan nog overblijft zodat  

er weer een nieuwe waardecirkel kan beginnen.  

Gelukkig is dat besef goed doorgedrongen in onze 

ontwikkelvisie en -route. We maken grote stappen. 

We hebben al veel ervaring met materiaalpaspoorten, 

bouwen PCS-woningen met CO2-vrij beton, ontwikkelen 

hotels en nieuwe woongebouwen in hout, ontwikkelen 

samen met corporaties een nieuw circulair woonconcept 

en zijn al heel lang goed op weg met bewezen circulaire 

concepten zoals Blokje Om en Blokje Opnieuw: met 

véél minder impact renoveren en nieuwbouwen in 

houtskelet. Alliander Bellevue was al een circulair 

voorbeeldproject vóórdat het woord ‘circulair’ goed en 

wel was uitgevonden en we vinden het remontabel en 

digitaal produceren van (delen van) gebouwen allang 

heel gewoon. Waar innovatie nodig is, zijn wij op  

ons best. Zeker als we daarmee goed kunnen doen. 

En ons nabuurschap kunnen helpen.



VAN LINIAIR NAAR CIRCULAIR
We moeten alle waardecirkels 
sluiten en zorgen dat we niets 
meer vervuilen of verspillen.  
Van liniair naar circulair denken. 
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WAAR SLOPERS VROEGER PAS 
NA JAREN IN BEELD KWAMEN, 
ZITTEN ZE NU DIRECT AAN TAFEL. 
EEN GOED VOORBEELD VAN HET 
‘ANDERSOM DENKEN’ DAT NODIG 
IS VOOR HET SLUITEN VAN DE 
WAARDECIRKELS.
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Samenspel: het nieuwe (oneindige) 
waardedenken in de keten

Zoals elke verandering, zeker in de wereld van bouw 

en ontwikkeling, vraagt veranderen om anders denken. 

En in het geval van circulariteit zelfs heel vaak om 

andersom denken: wat gebeurt er aan het einde van 

een waardecirkel en hoe kunnen we daar nu al op 

anticiperen. Dat alles werpt pas vruchten af als we 

alle schakels in de keten stoppen met rechte lijnen 

en spreadsheets die op nul eindigen en met ons 

meegaan in de oneindige gedachtegang. Van meet 

af aan moeten we het einde van alle cirkels naar 

voren halen met elkaar. Dus laat slopers al vanaf de 

eerste planfase meedenken in nieuwbouwplannen, 

neem restwaardes mee in eerste stichtingskosten en 

zie de koper of huurder niet als ‘eindgebruiker’ maar 

als vertrekpunt in al je plannen, zodat ze ook échte 

ambassadeurs worden en zelf ook gaan bijdragen aan 

de waarde van wat we maken. Opdrachtgevers worden 

lange termijn samenwerkingspartners in de circulaire 

gedachte. Slopers worden oogsters. Huurders worden 

waardemakers. En materialen worden geen afval meer, 

maar gewoon nieuw materiaal. 

Innoveren doen we bij Dura Vermeer Bouw Hengelo 

graag – en dan natuurlijk het liefst vanuit reële vragen 

en latente behoeften van corporaties, gemeenten, 

grond- en gebouweigenaren in hechte en goede 

samenwerkingen met die opdrachtgevers, met onze 

leveranciers en ketenpartners. Een mooi voorbeeld 

daarvan is Drenthe Woont Circulair: een samenwerking 

met acht Drentse corporaties, waarbij we de reële vraag 

om verduurzaming van bestaand bezit als uitgangspunt 

nemen om meteen een volgende slag te maken: die 

naar circulariteit. Uit een groot aantal design-sprints 

met ons team zijn vier leidende principes voortgekomen 

voor circulair ontwikkelen, bouwen en wonen in alle 

schakels van de keten:

Voorkom verspilling

Bijvoorbeeld:

•   Zie slopen als demonteren en oogsten – hergebruik 

wat je kunt is vooral een mentaliteitsverandering!

•  Denk in herhaalbare producten en standaardiseer wat 

niet per se maatwerk hoeft te zijn – standaardisatie 

levert efficiency op in gebruik van materialen en 

beperking van afval.

•  Inventariseer en monitor het eigen bezit om te weten 

wat er al aanwezig is in de keten door middel van 

gebouwpaspoorten.

•  Creëer bewustzijn en stimuleer eigenaarschap en 

eigen verantwoordelijkheid bij bewoners: wie zich 

meer verbonden voelt met eigen huis-buurt-wereld  

wil daar ook meer voor doen.

•  Deel kennis met elkaar om van elkaar te kunnen leren 

en profiteren.

Optimaliseer waarde 

Bijvoorbeeld:

•  Zet deelconcepten in, waar nodig, om het optimale uit 

de producten en materialen te halen.

•  Zorg voor mogelijkheden voor opwaardering en maak 

omgevingen flexibel en aanpasbaar.

•  Ga uit van eerlijke prijzen, berekend over de gehele 

levensduur en neem de restwaarde daar in mee.

•  Denk in herhaalbare producten en standaardiseer wat 

niet per se maatwerk hoeft te zijn – standaardisatie 

levert efficiëntie  op in gebruik van materialen en 

beperking van afval.

Ga uit van hernieuwbare bronnen en biobased 

materialen 

Bijvoorbeeld:

•  Gebruik lokale, biobased producten van lokale 

leveranciers om overtollige transportbewegingen te 

voorkomen en lokaliteit te stimuleren.

•  Doe niet aan ‘groenwasserij’: zet geen fossiele 

bronnen in.

•  Gebruik pure, eerlijke en het liefst biobased 

materialen, die ook aan het einde van hun levensloop 

geen schade toebrengen aan de wereld of in elk geval 

herbruikbaar zijn.

Hergebruik en recycle

Bijvoorbeeld:

•  Houd materialen en producten zo veel mogelijk in de 

keten.

•  Houd rekening met de losmaakbaarheid en het 

onderhoud: wat is daarvoor nodig en hoe organiseer 

je dat optimaal?

•  Richt het beleid, het beheer en het bezit in op zo min 

mogelijk afval en zo veel mogelijk hergebruik/recycling.

•  Restwaarde van gebouwelementen wordt bepaald 

door de conditiescore, de losmaakbaarheid en de  

toekomstwaarde. 

1

2 3

Mensen-wensen-waarden: 
buurtbewoners als waarde-
ambassadeurs 

Waarde is niet alleen alles wat je op dit moment in geld 

kunt uitdrukken, zoals kubieke meters beton of vierkante 

meters hout. Van waarde is juist ook wat je niet direct 

kunt meten. Zoals de gevoelswaarde en beleving van 

een gebouwde omgeving (EQ) en de waardering die 

ontstaat, doordat de buurt is uitgerust met precies de 

goede (slimme) technologie, services en voorzieningen 

(de IQ van de buurt). Naarmate mensen meer geven om 

hun buurt, het groen, de voorzieningen en de omgeving 

– echt ambassadeur worden van eigen buurt -  zijn ze 

bereid om er méér voor te doen en is de totale (toekomst)

waarde hoger. Soms kun je de EQ een zetje geven, 

bijvoorbeeld door mensen met behulp van participatie 

en communicatie méér eigenaar te maken van hun eigen 

omgeving – ze meer te verbinden met de waarde ervan. 

Maar we weten ook: soms hebben nieuwe oplossingen 

meer tijd nodig - en ieder mens is anders. Als blijkt dat de 

‘Planners en Renners’ in Nijkerk niet zo veel voelen voor 

leen- en ‘as-a-service’-concepten, ben je als corporatie 

of belegger op dit moment wellicht meer gebaat bij 

‘ouderwetse’ parkeerplaatsen, die op den duur kunnen 

veranderen in groene speelplekken of moestuinen. 

Inzet van creativiteit, data, digitale 
intelligentie en technologie 

Een kleinere voetafdruk produceren vraagt ook 

om meer (exacte) technologie: digitaal ontwerpen, 

bestellen en produceren van onderdelen, elementen 

en modules, zodat gebouwen efficiënter, remontabel 

én aanpasbaarder worden – en met een minimum aan 

verspilling en vervuiling op locatie kunnen worden 

gemonteerd. 

Dura Vermeer is koploper in digitalisering. We bouwen 

onze gebouwen eerst volledig digitaal om verspilling in 

de praktijk te voorkomen. Deze data vertalen we naar 

gebouwpaspoorten die ons in de gebruiksfase inzicht 

geven in de gebouwsamenstelling. Denk hierbij aan 

inzicht in elementen, materialen en losmaakbaarheid. 

Door BIM maximaal te benutten kunnen we LEAN 

plannen, bestellen en verwerken, waardoor we geen 

verkeersbeweging te veel maken en geen schroefje te 

veel meer hoeven te bestellen. We weten hoe het moet 

(gezien, gedaan). Denk ook aan groene gevels en daken, 

natuurlijke ventilatie en hemelwatergebruik: voorbeelden 

van low-tech oplossingen waar minder technologie voor 

nodig is en een hoog ‘circulair gehalte’ heeft.

4

Wat we al doen: onze bewezen concepten en innovaties 

Eén van de manieren om circulariteit in gebiedsontwikkelingen en de transformatie van gebouwen een boost te geven is 

door de inzet van kant-en-klare (circulaire) producten en bouwsystemen. Zoals ons zeer succesvolle Blokje Om. Super-

lichtgewicht nieuwbouwen op bestaande fundamenten in houtskelet. Hierin zijn al veel circulaire eigenschappen terug te 

vinden, waaronder het gebruik van herplantbaar FSC-hout, de inzet van licht (nagenoeg stikstofvrij) materieel tijdens de 

bouw en het maximale behoud van de bestaande buurt met zijn waardevolle sociale en fysieke weefsel. We verlengen de 

waardecirkel van gewaardeerde woonbuurten door met enorme precisie en zo min mogelijk ‘impact’ kleine blokjes tegelijk 

te vernieuwen en te verduurzamen. Een circulaire variant van onze slimme PCS-woning, snel te bouwen gezinswoningen 

voor het lagere en het middeldure segment, is onderweg. Landelijk gezien zijn we koploper in gasloos bouwen. We zijn al 

een eind op weg – en leren nu in snel tempo hoe het nog beter kan voor gezondere buurten en een betere wereld.

RijswijkBuiten

Nettenfabriek,  
Apeldoorn

HET GOEDE DOEN IN DE 
PRAKTIJK:  
ALLIANDER BELLEVUE

Eén van onze eerste circulaire projecten: de 

renovatie van Alliander Bellevue in Arnhem 

– in een tijd waarin het woord circulair 

nog nauwelijks bekend was. Hier hebben 

we hands-on geleerd wat hergebruik van 

bestaande materialen betekent en hebben 

we gezien dat de sleutel voor het bereiken 

van een optimaal circulair resultaat ligt in de 

manier van samenwerken met alle (keten)

partners in het plan. 

Voor Alliander Bellevue hebben we ruim 80% 

van de materialen kunnen hergebruiken, 

98% afval gerecycled, een CO2-reductie 

gerealiseerd van 67% en een energiereductie 

van 97%. Het project is opgeleverd met 

een grondstoffenpaspoort gekoppeld aan 

het BIM-model en is daarmee één van de 

grondleggers van Madaster, het kadaster voor 

materialen.



IQ, EQ, AQ

IQ
›  Smart & smooth

›  Efficiënt

›  Energiezuinig

›  Weinig onderhoud

›  Gebruik(er)sgemak

›  Inzichtelijk/informatief

›  Comfort

›  Fijn licht

›  Frisse lucht

›  Aangename warmte

›  Prettige koelte

›   ‘Echt mijn huis’: gevoel en beleving

›  Kleuren en vormen

›  Uitnodiging tot bewegen en ontmoeten

› Individuele bewonerskeuzes

› Meegroeien met levensfase/gezin

› Generatie-overstijgend

› Levensloopbestendig

› Aanpasbaar in functies/bestemming

›  Mogelijkheden voor implementeren  

van innovatieve technieken en processen

› Modulair en remonteerbaar

EQ

AQ

Aanpasbaar gaat het  
langste mee

Niets is zo veranderlijk als de mens, de trends, de economie 

en de maatschappij. Met dank aan Darwin: net als bij mensen 

en dieren zijn het vooral gebouwde omgevingen met een 

hoge IQ, EQ én AQ (intelligentie, emotionele waarde én 

aanpassingsvermogen) die het langst overleven, omdat ze 

kunnen meeveranderen met de mens, de maatschappij en 

het voortschrijdend inzicht op het gebied van wetenschap 

en technologie. Aanpasbaar = levensloopbestendig, multi-

inzetbaar, modulair of op andere manieren herbruikbaar 

en hernieuwbaar. Een hogere AQ leidt tot een langere 

waardecirkel.

Ook in dit IQ-AQ-EQ denkmodel versterken de cirkels elkaar. 

Hele slimme, gebruiksvriendelijke gebouwen en omgevingen 

hebben ook een hogere belevings- en gebruikswaarde. 

De aanpasbaarheid van een woning of gebouw maakt dat 

mensen langer van een mooie plek of een vertrouwde 

woning kunnen genieten, dat een kantoorgebouw ook een 

wooncomplex kan worden of dat een schoolgebouw met het 

groeien van de wijk snel en eenvoudig is uit te breiden. 

Het gevoel van waarde en mede-eigenaarschap groeit 

naarmate mensen door hun woon- of werkomgeving 

beter worden bediend in hun (veranderende) wensen en 

behoeften. Ons IQ-EQ-AQ-model laat zich heel goed meten 

en onderbouwen in concrete maatregelen die we nemen in 

projecten en wat die aan meerwaarde opleveren. 
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Mens

Techniek

Ecologie

SAMENSPEL
Zoals alles is ook circulair ontwerpen en bouwen een kwestie 

van het organiseren van samenspel tussen mens, techniek 

en natuur. We worden er steeds beter in bij Dura Vermeer 

Bouw Hengelo.
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HET GOEDE DOEN.  
IN ALLES WAT WE DOEN.
DOE MEE!



Contact:
Telefoon: (074) 255 02 55

E-mail: hengelo.bouw@duravermeer.nl

Adres:
Bosmaatweg 60
7556 PJ Hengelo
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Art direction: Sue Cowell, Atomo Design. Vormgeving en DTP: Dineke van Dijk. Copyrights©: Dura Vermeer Bouw Hengelo, januari 2021.



82


