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Humaan, harmonieus, inspirerend en duurzaam. Dat zijn 

de kernbegrippen voor Rietvink Architecten. Elke ontwerp-

opgave wordt vanuit deze begrippen benaderd. Op inven-

tieve wijze zoekt het ontwerpteam naar de optimale 

synthese van locatie, programma, vormgeving en mate-

rialisatie. Door deze wijze van werken kunnen projecten 

zich op totaal verschillende wijzen ontwikkelen. Er wordt 

niet gewerkt vanuit een vooraf bepaald concept. De ambi-

tie is onderscheidende gebouwen te ontwerpen.

Diversiteit

Het oeuvre van Rietvink Architecten kenmerkt zich door 

diversiteit. Elk ontwerp is uniek. Voor elk project zijn de 

uitgangspunten opnieuw ingevuld. Dat gebeurt op basis 

van gegevens als aard en omvang van het programma, 

bouwlocatie en gebouwde omgeving. Het vaststellen van 

de uitgangspunten gebeurt in teamverband. Inspiratie 

voor dit proces komt in veel gevallen van de bouwlocatie 

en de directe omgeving, maar ook factoren uit de wijdere 

omtrek spelen een rol. Zo verschilt het kantoorgebouw in 

Limmen, dat tussen twee jaren dertig-woningen in staat, 

totaal van het ontwerp van een winkelcentrum met een 

wijkmarkerende functie, in een jaren zeventig-omgeving 

in Hoorn. Of van het opvallende Multifunctioneel Centrum 

in Den Helder. Deze en andere projecten tonen dat de 

vormgeving van een gebouw samenhangt met de mate 

waarin het zich, vanwege zijn functie, moet manifesteren 

in de omgeving. De gebouwen van Rietvink Architecten 

zijn dan ook altijd locatiespecifiek. Qua stijl zijn ze vaak 

te typeren als modern traditioneel.

Humaan

In de bouwkunst is de mens de maat der dingen. Rietvink 

Architecten maakt gebouwen voor mensen. Mensen 

moeten zich er prettig in voelen. Onder leiding van archi-

tect Jan Rietvink verkent een team een ontwerpopgave. 

Primair is dat de ruimten goed zijn gedimensioneerd. 

Een tweede voorwaarde is dat daglicht op prettige wijze 

binnentreedt. Aan het eind van een gang en boven een 

trap valt bij voorkeur licht naar binnen, een blinde muur 

wordt aangelicht vanuit een hoek. Tegenover het binnen-

vallende licht staat goed uitzicht naar andere ruimten en 

naar buiten. 

De ontwerpvisie van Rietvink Architecten



en te ontdekken. Voorbeelden daarvan zijn de Hassel-

braam, school voor speciaal onderwijs in Amsterdam en 

de Brede School in Den Helder. Het Multifunctioneel 

Centrum in Den Helder nodigt uit door een intrigerende 

vorm en opvallende kleur te combineren met een laag-

drempelige entree.

Duurzaam

Door kwalitatief hoogwaardige materialen te combineren 

met een zorgvuldige detaillering ontstaan gebouwen die 

zowel mooi als duurzaam zijn. Het bureau kiest voor 

duurzame, recyclebare materialen: een mooie baksteen, 

zink, koper en gecertificeerd hout. Van belang voor de 

duurzame kwaliteit is ook de oriëntatie van de verschil-

lende verblijfsgebieden op de zon. Zijn de ruimten op 

de zon georiënteerd, met als resultaat gericht daglicht 

en zonnewarmte, of zijn ze er juist van afgekeerd, resul-

terend in diffuus daglicht en minder warmte-instraling? 

Door optimale isolatie en een uitgekiende gebouw-

oriëntatie te combineren met een geschikt systeem 

voor de klimaatinstallatie (bijvoorbeeld een geothermisch 

systeem), kan worden bespaard op het energieverbruik 

en draagt het gebouw bij aan de duurzaamheid van het 

milieu. Zo is het eigen kantoor van Rietvink Architecten 

uitgerust met een geothermisch klimaatsysteem en 

een ingenieuze zonwering. Behalve gebouworiëntatie, 

klimaat installatie en gebruik van hoogwaardige materia-

len is het voor een duurzame exploitatiefase soms van 

belang na te denken over de mogelijkheid van toekom-

stige functieveranderingen. Misschien heeft een school 

nu twaalf groepen, maar zijn er over tien jaar nog maar 

negen groepen, of juist veertien. Voor een flexibele 

gebouwinrichting is een zelfdragende gebouwstructuur 

ideaal. Een mogelijke wijziging van de functie stelt ook 

voorwaarden aan afmetingen, hoogten en gevelindeling. 

De Hasselbraam en de brede school in Den Helder zijn 

voorbeelden van door Rietvink Architecten ontworpen 

gebouwen met zo’n flexibele indeling.

In het ontwerpproces is verbeelding van net zo veel 

belang als ervaring. ‘Hoe is het als ik in deze ruimte sta? 

Hoe voelt het? Waar komt het licht vandaan? Wat zie ik 

als ik naar beneden kijk? Wat zie ik als ik naar buiten kijk?’ 

De architect kruipt in de huid van de gebruiker. Een ideale 

ruimte is niet aan alle kanten transparant, maar biedt de 

gebruiker ook een zekere ‘rugdekking’, voor een veilig 

gevoel. Door een goede lichttoetreding, heldere zicht-

lijnen en duidelijke onderlinge relaties tussen ruimten en 

functies kunnen mensen zich gemakkelijker oriënteren. 

Zowel binnen het gebouw als op de buitenruimte. Zo 

wordt stap voor stap een omgeving gecreëerd waarin 

bewoners, gebruikers en bezoekers zich comfortabel 

voelen. Het gebouw vormt geen hindernis, maar werkt 

mee aan wat mensen er komen doen. Een uitgewerkt 

daglichtplan en de relaties tussen gebruikers en functies 

zijn voor Rietvink Architecten dan ook leidend bij de ont-

wikkeling van gebouwplattegronden en -doorsneden.

Harmonieus

Rietvink Architecten hecht veel belang aan de esthetische 

kwaliteit van een ontwerp. Het is de kunst voor ieder 

gebouw de juiste vorm te vinden. Deze vorm volgt uit de 

synthese van alle programma-elementen. Een typerend 

kenmerk van de ontwerpen is dat exterieur en interieur 

een geheel vormen. De binnenruimten geven vorm aan 

de gevels, waarin ieder element ook in zichzelf in ver-

houding is. Zo is de functie van een gebouw afleesbaar 

aan de buitenzijde. Een school is herkenbaar als een 

school, een kantoor als kantoor.

Een belangrijk aspect van de esthetische kwaliteit is hoe 

een gebouw zich voegt in de stedelijke of landelijke 

context. Een nieuw gebouw gaat deel uitmaken van de 

bestaande omgeving. Het is wenselijk dat het zich daar 

met een zekere vanzelfsprekendheid invoegt. Tegelijker-

tijd is er het streven dat het gebouw een wezenlijke 

bijdrage levert aan zijn plek, dat het communiceert met 

zijn directe omgeving en dat er een uitwisseling ontstaat 

met de openbare ruimte. 

Ten slotte volgt schoonheid ook uit de toepassing van 

duurzame en mooie materialen. Die zorgen er bovendien 

voor dat de esthetische kwaliteit op lange termijn is 

gewaarborgd. Hoe dit alles zich dat laat vertalen in het 

uiteindelijke ontwerp, is vaak al zichtbaar in de eerste 

schetsen van de architect.

Inspirerend

Door een positief gevoel op te roepen kan een gebouw 

mensen uitdagen en op ideeën brengen – kortom inspi-

reren. Als mensen zich prettig voelen in hun woon-, 

werk- en leeromgeving, functioneren ze beter en zijn ze 

gelukkiger. Voor scholen is het wenselijk dat de omgeving 

leerlingen verleidt om te onderzoeken, te ondernemen 

Inspiratie

Opgegroeid aan de Noord-Hollandse kust vormen 

het Noordzeestrand en het duin- en polderland-

schap de natuurlijke habitat van Jan Rietvink. Ook 

als architect voelt hij zich geïnspireerd door het 

stoere, sobere karakter van het Noord-Hollandse 

landschap. Het verklaart zijn voorkeur voor mooie 

bakstenen, zink, koper en hout als gevelmaterialen. 

En ook het belang dat hij hecht aan de omgeving 

als een essentiële factor in het ontwerpproces. 

Anderzijds bewondert hij de zeventiende-eeuwse 

Hollandse stadsarchitectuur, met zijn grote architec-

tonische diversiteit en boeiende rijkdom aan gevel-

detaillering. Ook die voorliefde voor details komt 

terug in zijn ontwerpen. 
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Dit woningbouwproject bevindt zich tussen de monumentale bebouwing aan de 

Binnenluiendijk en de ingrijpende herontwikkeling rond de haven Karperkuil. De 

monumenten zijn uitgangspunt voor de hoogte van de woningen. Naar de hoek toe 

neemt het volume toe, om aan te sluiten op de nieuwe bebouwing rond de Karperkuil. 

De vormgeving van het dubbelpand op de hoek refereert aan bestaande oude Hoornse 

pakhuizen: gelijkend, maar met verschillen in de gevel. Dichterbij wordt de staal-

constructie in de gevel zichtbaar, van een afstand lijken de witte profielbalken op 

houten constructiebalken. De woningen hebben aan de voorzijde twee en aan de 

achterzijde drie verdiepingen, wat interessante plattegronden met zich meebrengt. 

De gesloten langsgevel verspringt volgens een teruggevonden oud patroon. Zodoende 

kijken bewoners vanuit hun erkers uit op de Karperkuil. In de wand is een poort 

opgenomen als overgang tussen binnenstad en haven. Aan de achterzijde van het 

complex hangt een houten erker boven het water, die ook weer over de haven uitkijkt. 

Deze on-Hoornse verbijzondering versterkt de identiteit van de gevel.
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Dit multifunctionele project heeft een opvallende plastiek, die naar 

alle zijden werkt. Het complex omvat een brede school en huur-

appartementen. De brede school herbergt twee basisscholen, een 

sportvoorziening met twee gymzalen, een naschoolse opvang, een 

peuterspeelzaal, een instelling voor gehandicapten, een internationaal 

vrouwencentrum, een handbalvereniging en een scoutingclub. De 

huurappartementen zijn ondergebracht in twee karakteristieke 

woontorens. Het project is de eerste fase van een ambitieus wijkver-

nieuwingsplan. Daarin vormt een bestaande gracht een karakteristiek 

stedenbouwkundig element. Gezichts bepalend voor het plan is de 

langgerekte gesloten bebouwing langs de wijkontsluitende IJssel-

meerstraat. 

De woontorens, met hun terugliggende puien en uit 

het volume stekende verdiepingen, vormen markante 

hoogteaccenten. De brede school heeft een driehoe-

kige plattegrond, waardoor de sportvelden achter de 

school zichtbaar blijven vanaf de IJsselmeerstraat. 

Bakstenen zijn toegepast in een kleurige, speelse mix. 

De lokalen bevinden zich over twee verdiepingen aan 

de buitenkant van het gebouw. Twee vides brengen 

begane grond en verdieping in een spel van licht en 

ruimte in een open relatie met elkaar. Alle functies zijn 

gegroepeerd rond een driehoekige patio met glooiend 

minilandschap. De patio biedt plaats aan een speel-

ruimte voor peuters en voor de aanleg van school-

tuintjes.

  BS De Fontein (18 groepen); OBS De Duynvaerder (8 groepen); 2 gymzalen; accommodatie handbalvereniging; naschoolse opvang; 
internationaal vrouwencentrum; accommodatie scouting; 42 huurappartementen    IJsselmeerstraat 184, Den Helder    BVO: 14250 m²  

  Oplevering: 2006    Opdrachtgever: Woningstichting, Den Helder    Productieteam: Jan, Erik, Marc

Brede school
20 21







Uitgangspunt voor de architectuur van nieuwbouw-

wijk Bangert Oosterpolder is de ‘landelijke, traditionele, 

Westfriese bouwkunst’. Als concrete referentie dient 

het stedenbouwkundige beeld van het stadje Kolhorn. 

Kenmerkend zijn onder meer de afwisseling van langs- 

en dwarskappen en de sobere kleuren. Die kapvariatie 

is ook aan te treffen langs de Heemraad in Bangert 

Oosterpolder. Voor de gevels is aluminiumbeplating toe-

gepast in de basiskleuren lichtgrijs, groenblauw en 

antraciet. Het metselwerk is uitgevoerd in één rode kleur 

steen, het voegwerk in drie kleuren. Zo ontstaat met een 

beperkt aantal middelen een rijke variatie aan individuele 

woningen. Het straatbeeld is tegelijkertijd gevarieerd en 

eenduidig.

  80 eengezinswoningen plus 16 appartementen    Heemraad, Hoorn    BVO: 15.000 m²    Oplevering: 2005

  Opdrachtgever: VOS Hoorn bv, Alkmaar    Productieteam: Jan, Sidhi, Yvonne, Marc

Bangert Oosterpolder
26 27





Het markant vormgegeven pand van kringloopwinkel 

Noppes bevindt zich op bedrijventerrein De Koog. Het 

grote rechthoekige pand heeft achterin een aanvoer- en 

sorteerhal. In het voorste deel bevindt zicht een informele 

verkoopruimte. De verkoopruimte is met een tussen-

verdieping opgedeeld. De referentie voor het ontwerp is 

een overdekte marktplaats. De puien van de verkoop-

ruimte zijn uitgevoerd in transparante kunststof panelen. 

Langs twee gevels loopt een drie meter brede luifel. Een 

hoge roodgekleurde raampartij accentueert de entree 

op de hoek. De hoofdconstructie is van staal, de overige 

gevels zijn uitgevoerd in een industriële aluminium 

beplating. Om het volume te abstraheren, is de detaillering 

zo vlak mogelijk gehouden.
  Kringloopwinkel    Cantekoogweg 23, Purmerend    BVO: 2040 m²    Oplevering: 2005  

  Opdrachtgever: Klavier bv, Wijdenes    Productieteam: Jan, Sidhi, Frank, Marc

Kringloopwinkel
30 31



De Hasselbraam is een 

school voor speciaal onder-

wijs in Amsterdam-West. Het 

hoofdvolume is gemetseld 

met een gemêleerde rode 

baksteen. Twee uitbouwen 

(gymzaal en lerarenkamer) 

zijn bekleed met aluminium 

plaatmateriaal. De bebouwing 

vouwt zich om een speel-

plein. Op een deel van de 

bebouwing bevindt zich 

een voetbalkooi. In totaal is 

zo een riante 1250 m² bui-

tenspeelruimte gerealiseerd. 

Het schoolgebouw vormt de 

zuidelijke beëindiging van een nieuw bouwblok. Langs 

de Jan Tooropstraat sluit de school aan bij de hoge 

gevelwand van het nieuwe blok. Dit is bereikt door de 

gymzaal boven de leslokalen te situeren. De binnentrappen 

zijn in een felle gele en groene kleur uitgevoerd waardoor 

ze als duidelijke markering werken. Elke groep heeft ook 

een eigen ingang. Door het vrij dragende betonskelet is 

de indeling van de school flexibel, de metalstud wanden 

kunnen eenvoudig worden verwijderd. Twee vides door-

breken de lange gangen en maken de loopgebieden 

prettig licht. De lerarenkamer, in de uitbouw boven de 

hoofdentree, geeft een optimaal zicht op de speelplaat-

sen. Een hek van metsel-

werk en oranjerode metalen 

roosters omsluit de speel-

plaats. Kinderen kijken ge-

makkelijk door de roosters, 

maar voor de voorbijganger 

lijkt de afscheiding gesloten. 

Zo is een transparante, maar 

veilige speel- en leeromge-

ving gecreëerd.

  School voor Speciaal Basisonderwijs, 15 groepen en gymzaal    Karel Klinkenbergstraat 40, Amsterdam    BVO: 2650 m²  

  Oplevering: 2006    Opdrachtgever: Stichting Kolom, Amsterdam    Productieteam: Jan, Sidhi, Ron

De Hasselbraam
32 33







Woonwijkje in jaren dertig-stijl op een vrij-

gekomen terrein in het dorp Soest. Voorheen 

stond hier een fabriek. Het plangebied grenst 

direct aan de achtertuinen van de omringende 

woningen. Daarom zijn in de nieuwbouw op 

die achtertuinen uitkijkende zichtramen ver-

meden. Hoewel het plan relatief klein is, kent 

het een grote variëteit aan woningtypen: 

twee-onder-een-kap- en patiowoningen, rijtjes 

van drie, bijzondere hoekwoningen en enkele 

vrijstaande huizen. De woningen zijn ruim 

ingedeeld met grote keukens en deels extra 

hoge woonkamers. De detaillering is geënt 

op de jaren dertig: Mansardekappen met 

antracietkleurige pannen, witte dakkapellen, 

brede goten, appelbloesemgeel metselwerk 

en witte houten kozijnen. Het wijkje is inge-

richt als een woonerf, waardoor de openbare 

ruimte een informele sfeer heeft gekregen.

  22 woningen    Lijsterbeslaan, Soest    BVO: 4400 m²    Oplevering: 2005  

  Opdrachtgever: Symbion bv, Limmen    Productieteam: Jan, Sidhi, Frank

Mansardelaantje
38 39





Langs de oever van het riviertje De Where 

staan twee rijen geschakelde dijkwoningen. 

Doordat de woningen ten opzichte van elkaar 

verspringen, volgen ze de slinger in de dijk. 

Het project is in samenwerking met architect 

Michel Post ontworpen volgens een flexibel 

concept: de koper kan zijn voorkeur uitspre-

ken voor wonen op de begane grond, de 

eerste of tweede ver dieping. Ook bestaat de 

optie van een extra dakhuis. De woningen zijn 

gebouwd in vier kleuren baksteen: oranje 

genuanceerd, donkerrood genuanceerd, zwart 

metallic en steenrood. Enkele gevels zijn deels 

in zink uitgevoerd. De woningscheidingen zijn 

versterkt door het trappenhuis achter een 

transparante zone in de gevel te situeren. Het 

geheel van verspringende woningen en afwis-

seling in geveluitvoeringen en hoogte, leidt tot 

een gevarieerd straatbeeld.  16 woningen    De Oeverlanden, Purmerend    BVO: 2800 m²    Oplevering: 2002  

  Opdrachtgever: Lindengroep bv, Amsterdam    Productieteam: Jan, Sidhi, Yvonne

Oeverlanden
42 43





Deze moderne tuindorp-

wijk is gerealiseerd op 

de Vinex-locatie Weide-

venne. In lijn met de 

traditie van tuindorpen 

is een aantal hoek-

woningen verbijzonderd. 

Deze hoeken markeren 

de wijk en vormen 

de aansluiting naar de 

naast gelegen wijk. Het 

tuindorp is symmetrisch 

opgebouwd langs een 

centrale as die eindigt 

in een poort gebouw. 

De vormgeving van de woningen refereert aan de tuin-

dorpwoningen uit de jaren dertig. Tegelijkertijd hebben 

de woningen met hun oranje pannendaken boven een 

plint van metallic-glanzende baksteen een uitgesproken 

moderne uitstraling. De detaillering is zorgvuldig, met in 

het ontwerp geïntegreerde erfafscheidingen en bergingen.

  110 eengezinswoningen    Vondelpark Weidevenne, Purmerend    Oplevering: 2005  

  Opdrachtgever: Bouwfonds Ontwikkeling bv, Haarlem    Productieteam: Jan, Sidhi, Marco

Tuindorp Weidevenne
46 47







Het Winstoncomplex neemt de plek in van een 

gesloopte bioscoop op een historische locatie in 

Hoorn. In de gesloten gevelwand aan het plein 

bevonden zich vier hoge eikenhouten vluchtdeuren. 

Die hoge deuren komen in de nieuwbouw terug. 

De nieuwe gevel is open en heeft daardoor meer 

betekenis voor het plein. Het zinken dak, met zijn 

complexe gebogen contouren en grote dakkapellen, 

vormt een eigentijdse beëindiging van het complex. 

Onder het dak bevinden zich twee riante penthouses. 

Het dak is bijzonder maar niet exceptioneel: afwij-

kende dakvormen zijn een terugkerende element in 

de Hoornse binnenstad. De schaal van het Winston-

complex en de gebruikte donkere baksteen sluiten 

aan bij de twee monumenten aan het plein: de Waag 

en het Westfries Museum. Gedrieën domineren de 

gebouwen het plein.
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Het project ligt aan de zuidkant van Juliana-

dorp tegenover een onopvallend winkel-

centrum. De locatie vraagt om een duidelijk 

gebaar en tegelijkertijd is het gevraagde 

programma aanzienlijk voor de bouwkavel. 

Het resultaat is een fors volume met gekleurde 

balkons, die vrolijk contrasteren met de gevel 

van antracietkleurige bakstenen. De noord-

gevel is uitgevoerd in een zonnige, oranjegele 

steen. Met een buiging begeleidt de zuidgevel 

de brede ontsluitingsweg langs het complex. 

Op de hoeken van deze gevel zijn als accent 

penthouses toegevoegd. Ze zijn iets gedraaid 

ten opzichte van het hoofdvolume. Zorgvuldige 

detaillering en materiaalkeuze waarborgen een 

duurzaam uiterlijk. Binnen het complex gaat 

een schitterende binnentuin schuil, die de 

bewoners met liefde onderhouden. De houten 

gevels vormen een passende entourage voor 

dit groene hart.
  Woonzorgcomplex van 53 appartementen    Drooghe Bol, Julianadorp    BVO: 6800 m²    Oplevering: 2004 

  Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Nieuwediep, Den Helder    Productieteam: Jan, Erik

Drooghe Bol
56 57





Gesitueerd in de oksel van de Provinciale Weg en 

de Willemsweg, markeert het Waterschapshuis de 

oostelijke entree van Hoorn. Door een veelvormige 

plastiek manifesteert het gebouw zich op verschillende 

wijzen. Een lange puntvormige vleugel strekt zich zo 

ver mogelijk uit langs de Provinciale Weg. Deze vleugel 

begint breed bij de entree en eindigt in een scherpe 

punt. Vanuit oostelijke richting oogt het gebouw smaller 

- als een poortgebouw langs de toegangsweg naar 

Hoorn. De kantoren bevinden zich aan een ronde, op 

het noordwesten gerichte gevel. Passend bij de functie 

van de gebruiker, is het gebouw deels ingebed in een 

dijkvormig talud. Naar de zijde van de Willemsweg 

toont het gebouw zich gesloten, wat de poortfunctie 

versterkt. De materialisering is sober, met donkergrijze 

en paarsrode bakstenen en zink. De entreepartij is 

royaal gedimensioneerd. In de ruime entreehal valt de 

transparante trap op. De trap is vormgegeven met een 

combinatie van meer rechte hoeken en ronde vormen.

  Kantoorgebouw    Willemsweg 73, Hoorn    BVO: 2900 m² (inclusief uitbreiding)    Oplevering: 1999/2007  

  Opdrachtgever: Waterschap Westfriesland, Hoorn    Productieteam: Jan, Erik  

Waterschapshuis
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Deze uitbreiding aan de Oosterkerk was gewenst 

om het nieuwe multifunctionele karakter van de 

kerk te ondersteunen. Het nieuwe gedeelte is ge-

realiseerd in een nis tussen het kerkgebouw en 

een naastgelegen pand. Uitgangspunt voor de 

uitbreiding is flexibele functionaliteit van het kerk-

gebouw. De strakke belijning en het materiaal-

gebruik (staal en keramisch plaatmateriaal) zijn 

hedendaags. Verhoudingen en dakhellingen passen 

in de monumentale omgeving. De aanbouw voegt 

zich met respect in de openingen die de monu-

mentale kerk biedt. Zo is de hoek van de kerk 

zichtbaar gebleven. Het complexe programma van 

een vluchtweg, een kantoor, een ketelhuisje en 

een grootkeuken, past als een Zwitsers uurwerk in 

de beperkte ruimte. 
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Het kantoorgebouw is gesitu-

eerd op een bedrijventerrein. Het 

pand telt twee bouwlagen plus 

een terugliggende opbouw. Het 

ontwerp paart een eenvoudige 

hoofdstructuur aan een relatief 

luxe gevelinvulling van antraciet-

kleurige baksteen, gepatineerd 

koper en groen getint glas. In 

het metselwerk zit een patroon 

van glimmende halve stenen ter 

onderstreping van de verticale 

belijning.  
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Winkelcentrum De Koren-

bloem dreigde te verloede-

ren door een naar binnen 

gekeerde jaren zeventig-

structuur en een gebrek 

aan sociale controle. In 

de nieuwe situatie is het 

bestaande complex met 

bijna 2.200 m² vloeropper-

vlak uitgebreid. Vermijding 

van hoeken en gaten maakt 

optimale sociale controle 

mogelijk. Boven de uitbouw zijn 34 appartementen 

gesitueerd. Bewoners parkeren op straatniveau en voor 

de bezoekers van het winkelcentrum is een ondergrondse 

parkeergarage gerealiseerd.

Met de uitbreiding krijgt De Korenbloem een duidelijk 

gezicht. Het volume sluit in hoogte aan op de omringende 

bebouwing, maar het bezit een hoogteaccent in de as 

van de ontsluitingsweg. Zo ontstaat een visueel interes-

sante vorm die opvalt, maar niet stoort. 

Vanuit meerdere richtingen bezien, staat het 

pand als baken in de wijk.

Door een forse overkraging en een verglaas-

de voorgevel zweven de appartementen als 

een apart volume boven de commerciële 

plint. De gevelbekleding met koperbepla-

ting benadrukt dat effect. De in twee kleur-

nuances aangebrachte beplating omkadert 

de glazen voorgevel en loopt van de kop-

zijden door over de onderzijde van de over-

kraging. Op één plaats loopt de groene 

beplating door over een binnenwand en 

vormt zo een fraaie achtergrond voor een 

drankwinkel.

  Supermarkt, winkels, parkeerkelder (120 opstelplaatsen) en 37 appartementen    Korenbloem 79, Risdam, Hoorn    BVO: 9500 m²  

  Oplevering: 2007    Opdrachtgever: Dreef Beheer bv, Beverwijk    Productieteam: Jan, Erik, Yvonne

De Korenbloem
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Het project omvat praktijkruimten voor vier huisartsen 

en een fysiotherapeut. Het gebouw ligt aan een monu-

mentale straat, tegenover de nieuwbouwwijk het Jeudje. 

Er stond een brandweergarage op de planlocatie. Op 

de voormalige slangentoren is een vergaderruimte 

gebouwd. Vanuit de entree van de HOEDPraktijk zijn trap, 

lift, balie en behandelkamers bereikbaar. Het platte-

grondontwerp is compact. Door de stromen van binnen-

komende en uitgaande patiënten na de entree te scheiden, 

hinderen die elkaar niet. Een aardig voorbeeld van hoe 

hier met ruimte is gewoekerd, is het handige doorgeef-

luikje voor urinemonsters in de wand van het toilet.

Voor de ramen in de langsgevel zijn schuifl uiken opge-

nomen, die de artsen naar wens open of dicht kunnen 

doen. De gevels zijn zorgvuldig vlak 

gedetailleerd, luiken en hemelwaterafvoer 

liggen verdiept in de gevel. De voorgevel 

is transparant uitgevoerd en de staal-

constructie ervan is zichtbaar. Op de hoek 

met het drukke monumentale toegangs-

straatje richting binnenstad vormt de 

markante topgevel een passend gebaar. 

De voorgevel maakt een hoek van iets 

meer dan negentig graden met de langs-

gevel. Dit brengt het dakprofi el van de 

rechte kap aan de voorzijde asymmetrisch 

naar voren. Zo is de identiteit van het pand 

op een vanzelfsprekende manier benadrukt.
  Vier artsenpraktijken plus een studio    Jeudje 2 “Velius Hoed”, Hoorn    BVO: 550 m²    Oplevering: 1999

  Opdrachtgever: Stichting Stadsherstel, Hoorn    Productieteam: Jan, Frank

HOEDPraktijk
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De Kunstuitleen West-Friesland heeft een nieuw onder-

komen gevonden op de begane grond van het voorma lige 

Hoornse hoofdpostkantoor. Op de twee verdiepingen zijn 

zes appartementen gebouwd. De bestaande gesloten 

achtergevel van het pand is opengebroken ten behoeve 

van een aanbouw. De nieuwe gevels zijn transparant 

uitgevoerd, de daglichttoetreding is sterk verbeterd. Voor 

de gesloten gevelvlakken is zink gebruikt. Aan de achter-

zijde zijn de verdiepingen voorzien van buitenruimten, 

uitgevoerd in verzinkt staal. De hoogste balkons kregen 

een semitransparante vloer om de lichttoetreding naar 

de balkons eronder te optimaliseren. De twee loftapparte-

menten zijn elk met een ruim bemeten zinken dakkapel 

uitgerust. Aan de straatzijde doen de bestaande deuren 

links en rechts in de gevel dienst als entree voor de 

appartementen. Trappenhuizen en liften zijn zo geplaatst, 

dat de Kunstuitleen een zo breed mogelijk front naar de 

straat vormt.
  Ruimte kunstuitleen plus 6 appartementen    Grote Oost 30, Hoorn    BVO: 1600 m²    Oplevering: 2008

  Opdrachtgever: Kunstuitleen Hoorn / Van Westen & Bakker, Westwoud    Productieteam: Jan, Marco

Kunstuitleen West-Friesland
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Het karakteristieke pand staat onder 

een hoek met de straat. De opdracht-

gever wilde een etalage en een entree 

direct aan die straat. Een nieuwe gevel 

zou de interessante details van het pand 

uit de jaren dertig van de vorige eeuw 

aan het zicht onttrekken. Daarom zijn 

alleen de begane grond, met entree en 

etalages naar de straat toegebracht. 

Naar boven bestaat de nieuwe gevel uit 

een stalen frame. Deze ‘lege’ gevel sluit 

de gevelwand. Hij accentueert de nieuwe 

functie en daarbij blijft het bestaande 

achterliggende gebouw volledig zicht-

baar. De winkelpui is uitgevoerd in 

blank gelakt hout, het stalen frame is 

zwart geverfd. Het interieur is uitgevoerd 

met antracietkleurige prefab betonnen 

counters. Achterin zorgt een lichtstraat 

voor prettig toetredend daglicht. In een 

later stadium moderniseerde Rietvink 

Architecten ook de gevel van het naast-

liggende pand.
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De sportschool staat in een rijtje bedrijfsgebouwen op de 

grens van een woonwijk en een winkelcentrum op Vinex-

locatie Weidevenne. Het pand bestaat uit een sportschool 

en twee penthouses. Door de puien van de woning en 

deels terug te leggen, komt de woningverdieping los van 

het hoofdvolume. Ter hoogte van de langsgevels zijn de 

woningen voorzien van zinken erkers. Ook de dakrand is 

van zink. Het fl auw hellende zadeldak vormt een elegante 

beëindiging. Oranjerode bakstenen met meegekleurde 

voegen materialiseren het hoofdvolume. Ter hoogte van 

de dubbelhoog uitgevoerde sporthal zijn in de gevel 

hoge glazen ramen opgenomen. Verticaal aangebrachte 

eterniet planken en een ruim bemeten luifel verbijzonderen 

de entreepartij.
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De tandartspraktijk ligt prominent 

langs het water aan de entree van 

een wijk. De kavel is driehoekig. De 

vormgeving refl ecteert de ligging en 

de kavelvorm. Door het driehoekige 

dak te kantelen krijgt het pand een 

krachtige plastiek. In de markante 

vorm wisselen sterke horizontale en 

verticale lijnen elkaar af. Achter de lang-

gerekte glazen pui langs het water ligt 

een servicegang voor de behandel-

kamers. In een tweede fase is de 

praktijk aan de achter zijde uitgebreid. 

Het nieuwe volume is ondergebracht 

onder een tweede, contra-gekanteld 

driehoekig dakvlak.

  Tandartsenpraktijk    Gangeslaan 51, Weidevenne, Purmerend    BVO: 320 m² (inclusief uitbreiding)    Oplevering: 2004/2009

  Opdrachtgever: Dhr. W Leeuwrik, Purmerend    Productieteam: Jan, Sidhi, Frank

Tandartsenpraktijk Weidevenne
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Ingrijpende ver- en nieuwbouw van een woonwinkel. De winkel beslaat 

twee panden, waarvan één een monument is. Het monument is gerestau-

reerd en de zolder verdieping is bij de winkel getrokken. Het buurpand is 

gesloopt en hiervoor is een nieuwe invulling ontworpen. De nieuwe, 

modern gedetailleerde gevel is, refererend aan de omgeving, voorzien van 

een tuitgevel. Twee boven elkaar gelegen glazen erkers trekken als etalage 

de aandacht. Beide gevels zijn zwart gekeimd, samen vormen de moderne 

en de monumentale gevel een stijlvol geheel.    Winkelruimte    Weerwal 21-22, Purmerend    BVO: 430 m²   Oplevering: 2009

  Opdrachtgever: Dhr. J Laan, Purmerend    Productieteam: Jan, Angelique 

Woonstudio Joost Laan
98



Villa op ’t Hoofd is prominent gesitueerd op het oude 

havenhoofd van Medemblik. Locatie en interesse van de 

opdrachtgever nodigen uit tot een nautisch geïnspireerde 

vormgeving. Een torenkamer biedt rondom een compleet 

uitzicht: over stad, land en water. Het slanke volume 

mondt aan de achterkant van het huis (tegenover de 

aangrenzende bebouwing) uit in een ronding. Vanwege 

het uitzicht is de woonfunctie gecon-

centreerd op de eerste verdieping. Nog 

een nautisch detail: de hoekpunten van 

de woning vallen samen met de vier hoofdrichtingen van 

de windroos. Een zware sokkel van basaltstenen verankert 

het huis letterlijk en fi guurlijk in de directe omgeving en 

verleent het een robuust Hollands trekje. De gevels zijn 

uitgevoerd in twee kleuren baksteen, het dak is van zink. 

Vanaf het water is het huis van veraf zichtbaar, als een 

vanzelfsprekend baken.

  Villa familie De Keijser    ’t Hoofd 1, Medemblik    Oplevering: 1994

  Opdrachtgever: Dhr. G de Keijzer, Medemblik    Productie: Jan

Villa op ’t Hoofd
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De opgave behelst het ontwerpen van een bedrijfs-

verzamelgebouw op een beperkt oppervlak. Door de 

ontsluitingen aan een centraal binnenhof te situeren, is 

de kavel optimaal benut. De bedrijfsruimten zijn compact 

opgebouwd, met een hoge garagebox annex opslag-

ruimte op de begane grond. Daarop liggen twee bouw-

lagen voor showroom- en kantoorfuncties. Deze zijn 

intern via een lift en extern via een galerij bereikbaar. Het 

pand is uitgevoerd in een oranjerode baksteen, de galerij 

in verzinkt staal. Aan de gevels zijn schermen (‘wieken’) 

aangebracht voor individuele reclame-uitingen. Daardoor 

behoudt het verzamel gebouw een opvallend uniforme 

uitstraling. Met zijn ligging, pal aan de ring van Alkmaar, 

markeert het pand het bedrijventerrein De Viaanse Molen.

  Bedrijfsverzamelgebouw Viaanse Molen, 18 bedrijfsunits    Ohmstraat, Alkmaar    BVO: 3000 m²    Oplevering: 2001

  Opdrachtgever: Bridge Office Fund bv, Rotterdam    Productieteam: Jan, Sidhi, Erik

Bedrijfsunits Viaanse Molen
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Het beeld aan weerszijden van de 

Rijksweg in Limmen wordt grotendeels 

bepaald door huizen uit de jaren dertig 

van de vorige eeuw. Met een aantal 

stijlkenmerken sluit het ontwerp voor 

het kantoor daarbij aan. Gevels zijn opgetrokken in een 

passende paars-rode baksteen en prefab banden. Op 

het dak liggen tuile-du-nord-pannen. De installaties huizen 

in een torenachtig volume. Dit karakteristieke torentje 

markeert tevens de hoofdentree. Voor een tweede 

gebruiker is aan de achterzijde een tweede entree 

gecreëerd. Het beschikbare grondoppervlak is optimaal 

benut door het gebouw volledig te onderkelderen. Om 

ook de zolderverdieping optimaal te kunnen benutten als 

kantoorruimte is het dak aan weerszijden voorzien van 

grote zinken dakkapellen.
  Kantoorgebouw    Maatlat 1, Limmen    BVO: 1600 m²    Oplevering: 2006

  Opdrachtgever: Driessen vastgoed bv, Limmen    Productieteam: Jan, Marco

Maatlat
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De vormgeving van dit luxe appartementengebouw is 

eigentijds, maar geïnspireerd op de jaren dertig-archi-

tectuur die de omgeving domineert. Een bijzonderheid 

van de bebouwing langs de Rijksweg is dat de kavels 

een niet-rechte hoek met de weg maken. Dat veroor-

zaakt een ‘vleug’ in het straatbeeld. Opdeling in twee 

bouwdelen versterkt dit effect bij het appartementen-

complex. De parkeerkelder is bereikbaar via een half-

ronde, gemetselde entree. Tot en met de tweede verdie-

ping is het gebouw opgetrokken uit een rode baksteen. 

Ook de balkons zijn uitgevoerd in baksteen. Dit leidt tot 

een uniform en rustig totaalbeeld. De penthouses lijken 

los te komen van het hoofd-

volume. Ruime dakterrassen 

en brede dakoverstekken 

onderstrepen het luxe imago, 

evenals de flauw hellende 

zinken daken.

  16 Luxe appartementen    Rijksweg 49-111, Limmen    BVO: 3200 m²    Oplevering: 2006

  Opdrachtgever: Driessen Vastgoed bv, Limmen    Productieteam: Jan, Erik

Op ’t Hoog
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De Pijler biedt een antwoord op de grote vraag naar 

praktijkonderwijs in Den Helder en omgeving. De platte-

grond heeft een L-vorm. Alle praktijkruimtes en werk-

plaatsen liggen aan een lange binnenstraat op de be-

gane grond. Nog tijdens de planfase zijn extra lokalen 

toegevoegd vanwege de onverwacht grote toestroom 

van leerlingen. Twee geplande bedrijfsruimten zijn voor 

dit doel omgevormd. De theorielokalen bevinden zich 

op de verdieping. Op het schoolplein is met een brede, 

lange dakoverstek een riante arcade gecreëerd, als 

hangplek voor de leerlingen. In de kop van het gebouw 

bevinden zich de stafruimten, de aula en – daarvan afge-

scheiden – een kleine kas. De pui van de kas steekt als 

een bijzonder element door de kopgevel van de school. 

De materialisering is sober en stoer, met gemêleerde, 

gladde donkere bakstenen, houten kozijnen en aluminium 

gevelpanelen. Gevelhoge schermen van geperforeerd 

verzinkt staal fungeren als zonwering voor de grote 

raampartijen van de aula. De grijze schermen onder-

steunen de stoere identiteit van de school; zelfverzekerd 

dragen ze in gevelhoge letters de naam van de school.

  School voor praktijkonderwijs    Drs. F. Bijlweg 232, Den Helder    BVO: 2150 m²    Oplevering: eind 2007

  Opdrachtgever: Stichting samenwerkingsschool Speciaal Onderwijs, Den Helder    Productieteam: Jan, Sidhi , Erik

De Pijler
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Luxe recreatievilla in het buitendijks gebied bij het IJs-

selmeer. Vanwege deze bijzondere locatie ligt het vloer-

peil van de woning 1,5 meter boven het maaiveld. De 

betonnen kelderbak fungeert onder meer als parkeer-

plaats. In de afrit is een mechanische waterkering opge-

nomen, die in geval van hoog water wordt afgesloten. 

De villa heeft een steile, gekromde rieten kap en zwarte 

houten topgevels. Het slanke volume omvat in totaal vijf 

bouwlagen. Een groot terras omringt de begane-grond-

verdieping aan drie zijden. De kleurstelling en de bijzon-

dere materialisatie verwijzen naar de in het buitendijkse 

gebied gelegen molen.

De gevels van het souterrain en de eerste verdieping zijn 

gemetseld met een grijsgroene baksteen. De zwarte 

houten geveldelen hebben opstaande randen. De rieten 

kap is door middel van koperen stroken opgedeeld en 

afgedekt. Ook de langwerpige, verticaal gedimensio-

neerde dakkapel is uitgevoerd in koper. Aan het uiterlijk 

van het zichtbeton is veel aandacht besteed door bekis-

tingen van ruwhouten delen toe te passen. Rietvink Ar-

chitecten ontwerpt ook het interieur van de villa.

  Recreatiewoning familie Versteijne, villa    Burgerwoudweg, Schardam    BVO: 230 m²    Oplevering: 2010

  Opdrachtgever: Dhr. M Versteijne, Wijdenes    Productieteam: Jan, Marco

Villa Versteijne
124 125





De woningen vormen de buitenrand van een plangebied en 

liggen direct aan een waterberging. Aan de waterzijde zijn de 

woningen voorzien van brede, boven het water zwevende, 

terrassen. De bergingen zijn inpandig ondergebracht in een 

souterrain. Dat maakte een bijzondere woningindeling mogelijk, 

met de keuken op een verhoogd niveau (boven het souterrain) 

en een extra hoge woonkamer met uitzicht over het water-

landschap. Schuine gemetselde penanten en smalle, gevelhoge 

raampartijen benadrukken de individualiteit van de woningen. 

De lessenaarsdaken en grote delen van de voor-, zij- en kopgevels 

zijn bedekt met vlakke leipannen. De gemetselde plint is uit-

gevoerd in een rode baksteen.
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Zinken kantoorvolume met aan de voorzijde sterk over-

kragende eerste verdieping. Door een plint van donkere 

baksteen, lijkt het gebouw enigszins los van de grond te 

komen. Het pand ligt aan de rand van een bedrijven-

terrein in Oosthuizen met een fenomenaal uitzicht over 

de weiden. De horizontale lijnen van de zinken gevel-

bekleding lijken weg te lopen in het rechtlijnige polder-

landschap. Ook de werkplekken liggen in het verlengde 

van de landschapslijnen. De naar het landschap gerichte 

west- en zuidgevel zijn maximaal transparant uitgevoerd. 

Deze gevels zijn voorzien van een zonweringssysteem, 

bestaande uit een combinatie van verticaal draaiende 

frames met horizontaal kantelbare houten lamellen. 

De zonwering biedt zowel optimaal vrij zicht als maximale 

zonwerende werking. De noord en oostgevel zijn meer 

gesloten. Het pand is voorzien van een energiezuinige 

verwarming en koeling op basis van aardwarmte.  Kantoor Rietvink Architecten    Ambachtsweg 7, Oosthuizen    BVO: 400 m²    Oplevering: 2006

  Opdrachtgever: Rietvink beheer bv, Hoorn    Productieteam: Jan, Frank

Kantoor Rietvink Architecten
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Loopbrug met twintig leslokalen tussen twee school-

gebouwen. De twee middelbare scholen aan weerszijden 

van de Hoornselaan in Purmerend worden onderdeel 

van een schoolcampus. Een gevolg van de fusie is dat 

dagelijks zo’n 2500 leerlingen de weg over zouden gaan 

steken. Daarnaast had de school behoefte aan een uit-

breiding van het aantal lokalen. Een loopbrug van twee 

verdiepingen met daarin twintig lokalen biedt de oplossing 

voor beide problemen. De tachtig meter lange brug is 

transparant uitgevoerd, waarbij de spantconstructie 

achter het gevelglas zichtbaar blijft. De vorkachtige 

constructies waar de brug op rust, paren een beperkt 

ruimtebeslag aan een hoge mate van stabiliteit. De twintig 

theorielokalen fungeren als overloop voor de verschil-

lende onderwijsafdelingen van de campus. Bovendien 

vormt de brug een krachtig beeldmerk voor de school-

campus.

Auditorium

Het auditorium is in de 

bestaande aula van 

het Jan van Egmond 

Lyceum gebouwd. Het 

volume sluit aan alle 

zijden aan bij de 

school: de entree is 

geïntegreerd in de 

gang, een groot raam 

biedt uitzicht op de 

binnentuin, maar fun-

geert geblindeerd als 

projectiescherm. Ronde hoeken verlenen het volume 

een vriendelijk karakter.

Theaterzaal  

In de aula van het Da Vinci College is een theaterzaaltje 

van 200 zitplaatsen gebouwd. Ook hier is de bestaande 

situatie optimaal benut: het zaaltje is gecreëerd tussen 

de begane grond en een bestaande tussenvloer. Met 

zwarte stoelen en rode wanden is een echte theatersfeer 

gecreëerd.  Traverse met 20 theorielokalen; auditorium (120 zitplaatsen); theater (200 zitplaatsen)    Hoornselaan 10 Purmerend  
  BVO: 2200 m² (totaal)    Oplevering: 2009, 2010  
  Opdrachtgever: Purmerendse Scholen Groep, Purmerend    Productieteam: Jan, Sidhi, Frank, Tamar en Patrick
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In een relatief klein plangebied zijn 4 meter 80 brede en 

circa 22 meter diepe woningen gecreëerd. De bijzondere 

plattegrond biedt mogelijkheden voor verschillen de 

samenlevingsvormen of een geïntegreerde bedrijfs-

ruimte. Tussen het voorste deel van de woning en het 

kleinere achterdeel bevindt zich een patio. De gesloten 

buitenmuren van het wijkje laten een dynamische, 

repeterende vorm zien; een langgerekte beweging van 

hoog naar laag en weer naar omhoog. Oranje kleur-

accenten in de gevel contrasteren met het donkere 

glanzende metselwerk.
  44 woningen    Albrecht Durerweg, Almere    BVO: 5700 m²    Oplevering: 2001

  Opdrachtgever: Woningbouwvereningen Goede Stede, Almere    Productieteam: Jan, Sidhi, Yvonne

Patiowoningen
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Het multifunctionele centrum (MFC) wordt gebouwd in het kader van het 

revitaliseren van een woonwijk met inwoners met uiteenlopende culturele achter-

gronden. In het nieuwe MFC zijn voorheen over de wijk verspreide sociaal-

culturele functies en een nieuw centrum voor jeugd en gezin geconcentreerd. 

Om de laagdrempeligheid van het MFC te verhogen is de entree vormgegeven 

als een winkelpassage: de straat loopt vanuit twee richtingen door het gebouw. 

Aan die met lichtstraten overdekte passages liggen de openbare functies van 

het centrum. Op de eerste verdieping zijn de meer privacygevoelige functies 

ondergebracht. De dwars over de locatie lopende passages bepalen ook de 

onregelmatige basisvorm van de drie hoofd-

functies op de begane grond. De deels 

exotische interieurkleuren zijn geïnspireerd 

op het kleurgebruik van verschillende cul-

turen. Ook het exterieur is opvallend van 

kleur: gevels en daken zijn uitgevoerd in een 

goudgeel glanzende aluminium beplating.

  Multifunctioneel Centrum Den Helder, buurthuis, kantoorruimten, Centrum voor jeugd en gezin    Texelstroomlaan 5, Den Helder  

  BVO: 2000 m²    Oplevering: 2010    Opdrachtgever: Woningstichting, Den Helder    Productieteam: Jan, Erik, Evelien 

Multifunctioneel Centrum 
Den Helder
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Modern woonhuis met op de traditionele woonomgeving 

geïnspireerde details. De kopgevels zijn opgetrokken 

met een vechtformaat rood genuanceerde baksteen, 

de muurafdekking is van zink. De langsgevels zijn uit-

gevoerd in hout. De toegepaste planken zijn aanzienlijk 

breder dan die van de traditionele houten huizen in 

Broek in Waterland. Wel zijn ze in de traditionele grijze 

Broeker kleur geschilderd. Het zadeldak van platte 

antracietkleurige Tuile du Nord-dakpannen is aan de 

straatzijde voorzien van een bescheiden zinken dak-

kapel. Aan de tuinzijde is het woonhuis modern, met een 

grote dakkapel op de hoofdslaapkamer en een veranda 

over de volle breedte met uitzicht op het landschap. 

Om de kavel optimaal te benutten, is het hele pand 

onderkelderd.
  Woonhuis familie Schrama    Molengouw 28, Broek in Waterland    BVO: 150 m²    Oplevering: 2005

  Opdrachtgever: Dhr. C Schrama, Broek in Waterland    Productieteam: Jan, Evelien, Frank

Woonhuis Schrama
158 159





Transmark-EDS levert geavanceerde elektronische besturingstechnieken voor boor-

koppen. Het nieuwe bedrijfspand is een combinatie van een kantoordeel en een bedrijfs-

hal voor het onderhoud aan de boorkoppen. Beide volumen zijn uitgevoerd in een 

antracietkleurige stalen golfbeplating. De gevel van de hal heeft een grove horizontale 

structuur - het kantoor een hele fi jne (circa 15 mm). Tussen kantoor en hal loopt op 

de verdieping een verbindende transparante gang. Vanuit de gang kunnen bezoekers 

in de bedrijfshal kijken zonder deze werkomgeving te hoeven betreden. Ook voor het 

kantoorpersoneel is zo altijd zichtbaar waar het in dit bedrijf (letterlijk) om draait. De 

meest in het zicht liggende langsgevel is naar achteren toe verlengd ten behoeve van 

een ruimte voor het reinigen van gebruikte boorkoppen. Het ontwerp houdt rekening 

met een toekomstige uitbreiding van zowel kantoor als bedrijfshal.

  Bedrijfspand EDS, bedrijfshal plus kantoor    Boezemschop 8, Oudkarspel    BVO: 1800 m²    Oplevering: 2009

  Opdrachtgever: EDS Netherlands Holding bv, Tuitjenhorn    Productieteam: Jan, Frank, Patrick

Transmark-EDS
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