
DUURZAAMsamenWONEN
a new way of life

Over het Nieuwe Wonen



Tsunami’s, Kernenergie, CO2 uitstoot, de Euro, de Ehec 

bacterie, De Mexicaanse griep, het Populisme, de Hypotheek-

rente, er kan niet dit gebeuren of we reageren er met zijn  allen 

overspannen op. De samenleving is zelfs met een overdosis 

aan valium niet meer te redden.

Waar we naartoe moeten is “DUURZAAMsamenWONEN”.

Een samenleving waarin niet het eigenbelang maar de ontspan-

ningsgraad voorop staat. Ontspannen, zonder druk.

Ontspannen wordt op enig moment gewoon de nieuwe way of 

life. Thuis, op kantoor, in het bedrijf, in de politiek, in je vrije tijd, 

op school, in je buurt, in je stad. Wat is er niet mooier dan de 

samenleving zo in te richten dat wij allemaal op een duurzame 

en ontspannen manier met elkaar om gaan.

In politiek den Haag weet niemand meer - op Geert na dan - 

hoe hij/zij de kiezers aan zich moet binden. Ideologiën hebben 

geen betekenis meer. PvdA, van de Arbeid?? van de Armoe?? 

van de Allochtoon?? Socialisme - Communisme??

Het wordt tijd voor Ontspannen. Ontspannen herontdekken wat 

ons werkelijk boeit en gelukkig maakt. Herontdekken wat mooi 

is en lekker en leuk en plezierig en ontroerd. Herontdekken van 

waarden die weerloos zijn. Het herontdekken van samen in 

plaats van alleen. 

Ontspannen de grote problemen te lijf gaan. Nog steeds met 

veel passie en ambitie, maar wel ontspannen.

Perspectief is een prachtig woord. We richten onze samenle-

ving zo in dat de samenleving voor iedereen perspectief biedt 

op een mooie toekomst. Als iemand perspectief ziet, dan heeft 

hij tegelijkertijd hoop en geloof in een mooie toekomst.

Maar nog belangrijker is dan dat het een perspectief biedt op 

een duurzame ontspannen toekomst. 

ONTSPANNEN, ZONDER DRUK!
DUURZAAM ONTSPANNEN; DE NIEUWE WAY OF LIFE
ONTSPANNEN HERONTDEKKEN WAT ECHT BOEIT
PERSPECTIEF OP EEN ONTSPANNEN TOEKOMST

Dat de samenleving redelijk overspannen is dat weten we al 

een tijdje. Het omslagpunt lag misschien wel bij de ICT bubbel.

Vanaf dat moment werd geld gratis zullen we maar zeggen. 

Je was een tobber als je nog met gewoon werken je brood 

meende te moeten verdienen. Het Nederland van na de tweede 

wereldoorlog was niet meer. Het was klaar. De verzorgingsstaat 

was klaar. Niemand hoefde meer voor een ander te zorgen 

en we konden ons helemaal op onszelf richten. Dat betkende 

vervolgens veelal, zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld zien 

te “verdienen” (verdienen tussen aanhalingstekens, want vanaf 

dat moment had geldverdienen ook niets meer te maken met de 

oorspronkelijke betekenis van verdienen). Er werd alleen maar 

geld met geld gemaakt.

Al met al is dit zo’n kleine 20 jaar goed gegaan, toen spatte de 

zeepbel helemaal in elkaar en was de wereldwijde financiële 

cris eren feit. Overigens was het in die 20 jaar ook alleen maar 

in het begin echt leuk, daarna werd het al meer en meer een 

overspannen poging om dat geluk te consolideren. Het viel niet 

te consolideren. Ieder piramidespel kent zijn eind. En aan het 

eind van het spel is iedereen overspannen. 

Uiteraard gold dat hiernaast geschetste beeld niet voor de 

gehele samenleving. Wel werden zoveel mogelijk mensen mee-

gesleept in deze gratis geld euforie. De jacht naar meer werd 

door steeds meer mensen gedeeld. Het was op enig moment 

gewoon de way of life geworden. 

Aandelen, hypotheken, tweede hypotheken, overwaarde 

verzilveren, grotere bhuizen, grotere auto’s, jachten, 2x, 3x op 

vakantie, zover weg als mogelijk. Het kon niet op.

Dat al deze luxe en welvaart een aanzuigende werking had, ja 

daar hadden we even niet op gerekend en eigenlijk ook geen 

zin an. Wij hadden het “verdiend”. Wij hadden overal recht op.

Dat feestje moest niet worden verprutst en zeker niet nu geld 

“verdienen” voor iedere westerling mogelijk bleek.

De helse jacht naar de nieuwe welvaart ging langzaam maar 

zeker haar tol eisen. De politiek begon haar greep op de 

samenleving te verliezen. Goede en kwade handel, niemand 

kon het meer uit elkaar houden. Toezicht werd langzaam maar 

zeker een farce, En bij ieder schandaal werd de regelgeving 

nog maar eens uitgebreid. Hoe meer regels deste slechter het 

toezichtben je geneigd te stellen.

Van de keurig verzuilde nederlandse samenleving was geen 

spaan meer over.

HET BEGON MET DE ICT BUBBEL 
DE VERZORGINGSSTAAT WAS KLAAR
DE JACHT NAAR MEER WERD ALLENGS GEDEELD
VAN DE ZUILEN WAS GEEN SPAAN MEER OVER

DUURZAAMsamenWONEN



De discussie gaat de laatste jaren heel erg over hypotheekren-

teaftrek. Uiteraard speelt de aftrekbaarheid van de rente een 

grote rol bij de financiële huishouding van vele koophuisbezit-

ters. 

Huren of kopen is de laatste tijd ook steeds meer de vraag.

Waar het uiteindelijk om zal gaan zijn de woonlasten, het is 

daarbij wel van belang wat onder woonlasten wordt verstaan.

Als we onder woonlasten verstaan de kosten die je maakt om 

in een huis te mogen wonen, zonder de kosten van gas, water 

electra enz. daarbij te tellen, dan zal de woonconsument zich 

nooit een duurzame way of life laten aanmeten.

Als we woonlasten als een veel breden begrip gaan definiëren 

zou dat nog wel eens in het voordeel van DUURZAAMsamen-

WONEN uit kunnen vallen.

WOONLASTEN:

- huur of hypotheekkosten minus rentevoordeel.

- verzekeringen

- energiekosten

- water

- riolering

- reiskosten

- kosten kinderopvang

Als we al deze kosten als basis voor het nieuwe wonen gaan 

nemen, dan kan vrij maar samen wel eens gunstig gaan uitpak-

ken.

VRIJ MAAR SAMEN
WOONLASTEN ANDERS DEFINIËREN
SAMEN MEER DAN DE SOM DER DELEN 
ALLEEN GA JE SNELLER MAAR SAMEN KOM JE VERDER

WOONLASTEN

Woonconcepten.

Waar gaat het bij nieuwe woonconcepten om:

Het nieuwe wonen gaat over duurzaam samen wonen.

1. Duurzaam, a way of life.

2. Woonlasten, duurzaam vertaald naar de portemonnee.  

3. Synergie, wonen, (flex)werken, kinderopvang, buurtverpleeg-

zorg.

4. Eetbare stad, De Moestuin.

Concepten delen met:

1. Beleggers.

2. Corporaties.

3. CPO’s

Concepten opstellen en netwerken opbouwen met partners,

ook hier geldt dat samen meer is dan de som der delen:

1. Energie adviseurs; WE adviseurs.

2. Gebied- grondexploitatiedeskundige; Vrooman Advies

3. Doe-ontwikkelaars. QX-Vastgoed, 2D-Vastgoed

4. Kostendeskundigen.

5. (Locale) Makelaars.

6. (Locale) Corporaties.

7. Locale CPO’s.

Bij nieuwe ontwikkelingen een meer proactieve rol opeisen.

Partijen bij elkaar zien te brengen op basis van inspirerende 

verhalen.

Droomwonen op Zuid kan zo’n verhaal zijn.

Synergie op Zuid kan zo’n verhaal zijn.

ideaal WONEN, maar dan met een locale context kan een 

verhaal worden.

DUURZAAMsamenWONEN

Duurzaamheid zegt de meeste woonconsumenten nog niet 

zoveel. Voor velen is het woord duurzaam een modewoord. Een 

woord dat geen enkele betekenis heeft voor het dagelijks leven. 

Duurzaamheid zal dan ook een way of life moeten worden. Een 

moderne lifestyle beweging, een hippe wijze van leven.

Dat samenWONEN ook leuk kan zijn. Dat er ook enorm veel 

voordelen kunnen zitten aan een gezamenlijke kinderopvang, of 

een gezamenlijke flexplek. Vrijheid waar mogelijk, maar samen 

waar dat nuttig, handig, praktisch en plezierig kan zijn.

Juist op duurzame thema’s kan het nieuwe wonen uitstekend 

vormgegeven worden.

Alle duurzame thema’s gaan over energie, voedsel, gezond-

heid, verkeer en al deze thema’s kunnen uitstekend het nieuwe 

wonen vorm gaan geven als als motto vrij maar samen er op 

los gaan laten. Als we de genoemde thema’s, die nu allemaal 

een grootschalige uitwerking kennen transformeren naar een 

kleinschaliger aanpak, dan hebben we haast als vanzelf een 

duurzaam way of life scenario te pakken.

DUURZAAM, a way of life

Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het 

samengaan der delen meer oplevert dan de som der delen.

Om die reden wordt er gepleit voor Synergie tussen Sport, Vrije 

tijd, Onderwijs, Wonen, Werken en Zorg.

Bij de opzet van nieuwe woningen is aandacht voor de synerge-

tische aspecten meer dan aan te bevelen. 

Samen is meer dan de som der delen.

Dit geld voor de manier van aanpak maar evenzeer voor de 

vormgeving van het resultaat.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Te lang hebben we de overtuiging gehad dat je alleen ook ver-

der kwam. Dat gold wellicht voor sommige individuele gevallen, 

maar collectief zijn we er niet veel mee opgeschoten.

Dus:

Woonconcepten bedenken waarbij synergie tussen wonen, 

werken, opvang, zorg, voedsel enz. vorm krijgt.

Netwerken creeëren waarbij alle verschillende diciplines er 

gezamelijk voor gaan zordegn dat op een synergetische wijze 

duurzaam synergetisch samen wonen realiseerbaar wordt.

Waarbij uiteindelijk ook nog eens winst wordt geboekt als het 

om het totaal der woonlasten gaat.

SYNERGIE



De laatste decennia hebben wij onze samenleving juist zo 

ingericht dat er in feite sprake is van een volledig scheiden van 

al deze zaken, in de overtuiging dat dit betere en gezondere 

oplossingen tot gevolg zou hebben. En wellicht was dat ook zo. 

Alles werd mooier en groter. 

Sportaccommodaties werden mooier en groter.

Recreatieplekken schoten als paddestoelen uit de grond.

Scholen werden almaar groter en mooier.

Het wonen al net zo.

Het werken kreeg zijn eigen plek, weg uit de woonomgeving en 

toegerust vvor de hoogste arbo eisen.

De Zorg breidde almaar uit, de Zorginstellingen werden wel 

haast Zorgfabrieken.

Deze opsplitsing paste uitstekend bij de individuele samenle-

ving. Iedereen stelde zijn-haar eigen leefpakket samen en trok 

er liefts met de auto dagelijks op uit om bij zijn-haar Sport, Vrije 

tijd, Onderwijs, Woon, Werk en Zorgplek te kunnen komen. Het 

gediferentieerde aanbod maakte een gevarieerd leven mogelijk.

Niets mis mee zou je zo op het eerste gezicht zeggen.

Voor velen zal de individuele samenleving tot een bevredigend 

of zelfs zeer bevredigend bestaan leiden.

Voor velen is dit echter ook niet het geval. 

Velen zijn niet in staat dit voor henzelf op een bevredigende 

manier te organiseren.

INDIVIDUELE SAMENLEVING NIET VOOR IEDEREEN 
IEDEREEN WIL ERGENS BIJ HOREN
OPSPLITSEN MINDER DAN SOM DER DELEN
SYNERGIE LEVERT DIE MEERWAARDE

D E   S A M E N L E V I N G Dit leidt tot frustratie, tot criminaliteit, tot verwaarlozing, tot een-

zaamheid. Het versterkt het gevoel van er niet bij te horen.

Onder een samenleving wordt verstaan een groep mensen die 

samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen wis-

selwerking bestaat tussen de leden die van die groep deel uit-

maken. Hoewel de mens ook samenleeft met dieren en dingen, 

staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal.

Onder een individuele samenleving wordt verstaan individuen 

die in steeds wisselende samenstellingen samen half-gesloten 

systemen vormen en waarbinnen die systemen wisselwerking 

bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken, maar 

waarbij de systemen onderling geen relatie hebben met elkaar. 

De diverse netwerken bewegen zich los van elkaar.

Zou er ook een begrip bestaan waarbij het opsplitsen der delen 

minder oplevert dan de som der delen.

Binnen die individuele samenleving ontstaat pas weer een 

samenleving als diegenen elkaar in meerdere systemen tegen-

komen. Dan ontstaan er sterkere blijken van herkenningen en 

medeleven. Voorwaarde is daarbij echter wel dat je daar dan 

wel de mogelijkheden toe moet hebben.

Door het samengaan der delen wordt het voor mensen die voor 

zichzelf niet zo maar een weg weten te vinden in deze individu-

ele samenleving eenvoudiger zich totch een plek te verwerven.

Synergie levert die meerwaarde.

DuurzaamOntspannenSynergie
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Corporaties, Scholen, Sportverenigingen, Buurt- en Clubhuizen, 

Overheid, Bedrijfsleven, Winkeliersverenigingen, Zorginstel-

lingen, zelfs de Politiek  (maar misschien maar beter zonder!!!) 

zullen met een gezamenlijke OntspannenDuurzameSynergeti-

sche aanpak moeten komen, allemaal vanuit dezelfde doelstel-

ling; werken aan een ontspannen duurzaam toekomstperspec-

tief voor alle bewoners.

Iedereen die die doelstelling onderschrijft kan op de hulp en de 

steun van alle anderen rekenen. Alle anderen die die doel-

stelling niet onderschrijven moeten zelf hun broek op zien te 

houden.

In veel steden wordt al gewerkt vanuit de meerwaarde ge-

dachte, maar nog te veel zijn dat individuele initiatieven.

Meerwaarde moet een beweging worden, een way of life voor 

iedereen die zijn/haar samenleving een warm hart toedraagt.

Meerwaarde als een collectieve zoektocht naar de betekenis 

van ontspannen duurzaam samenleven.

De kwaliteit van een samenleving wordt mijns inziens niet 

bepaald door de kwaliteit van de “bovenkant” van die samenle-

ving. De kwaliteit van een samenleving wordt juist bepaald door 

de kwaliteit van de “onderkant” van die samenleving.

Iedere zichzelf respecterende samenleving zou er trots op moe-

ten zijn om daar met veel inzet en plezier aan te mogen werken.

Sander de Kramer vertelt in een interview dat in Sierra Leone, 

het armste land ter wereld wel tien keer meer wordt gelachen 

dan in Nederland, dan doen wij wel iets fout.

In alle rapporten die we de laatste jaren hebben zien langs-

komen over de “onderkant” van de samenleving, denk aan 

de Vogelaarwijken, Deetman/Mans het heeft niet geleid tot 

fundamentele wijzigingen van standpunten ten aanzien van de 

inrichting van de samenleving.

Het gaat niet meer over spreiding van inkomen - kennis - 

macht, het gaat niet alleen over schoon - heel - veilig. 

In een ontspannen syneergetische samenleving is dat een 

logisch gevolg. Niet het doel op zich.

Het doel is werken aan een ontspannen toekomstperspectief 

voor alle bewoners. Het middel is synergie, het creeëren van 

meerwaarde.

De Kwaliteit van een Samenleving De Inrichting van die Samenleving

HET DOEL IS WERKEN AAN EEN ONTSPANNEN 
DUURZAAM TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR ALLE 
BEWONERS. HET MIDDEL IS SYNERGIE,
HET CREEËREN VAN MEERWAARDE



Uiteraard gaat het hierbij niet om één woonconcept. Eén con-

cept dat zaligmakend is voor heel Nederland voor de komende 

50 jaar. Was dat maar weer zo eenvoudig. Wat dat betreft zijn 

we met VINEX ook enorm “verwend” geweest. 

Vinex is 20 jaar lang het woonconcept voor de nederlandse 

volkshuisvesting geweest. En als dingen lang duren ga je den-

ken dat het normaal is.

Nieuwe woonconcepten zijn nodig. Het Rijk trekt haar han-

den af van de woningbouw. De gemeenten krijgen volledig 

het heft in eigen hand. Voor iedere stad zullen andere con-

cepten gaan gelden. Voor stadswijken in de grote steden 

zullen andere concepten nodig zijn dan voor de uitbreidin-

gen van kleinere gemeenten. Binnenstedelijk is anders dan 

een dorpse uitleg.

Echter als grondgedachte kan voor alle concepten het-

zelfde gelden:

PERSPECTIEF WILLEN BIEDEN OP EEN ONTSPANNEN 

SYNERGETISCHE DUURZAME TOEKOMST.

Op de locatie gericht, maar met gedeelde collectieve ambi-

tie, zowel naar de locatie als naar de samenleving.

Nieuwe WoonConcepten

Met ideaalWONEN hebben wij al een dergelijk nieuw wooncon-

cept gepresenteerd. Met een visie op ontwikkeling - ontwerp 

en uitvoering hebben wij onze gedachten hieromtrent op paier 

gezet.

Op de Mannee locatie in Goes, Koninginneweg in Oud IJs-

selmonde en Park16Hoven in Rotterdam zijn wij met dit concept 

aan de slag gegaan. Op alle drie de locaties levert dit een vol-

ledig ander beeld op. 

Maar altijd:

Duurzaam - Flexibel - Locatiegericht - Uitbreidbaar - Efficient

Park16Hoven - Rotterdam

Mannee - Goes Koninginneweg - Oud IJsselmonde



Onafhankelijkheid van de energiemaatschappijen, dat 
wordt het nieuwe motto.

De tendens was al zichtbaar maar zal zich de komende 
tijd op grotere schaal gaan manifesteren:

Passief Huis - Energie Neutraal.

Collectief of individueel, onafhankelijk van de energie-
maatschappijen gaat de consument zijn behoefte aan 
energie regelen.

Energieneutraal & Duurzaamheid worden de energiethe-
ma’s voor de nabije toekomst

Na Japan speelt dit thema nadrukkelijker dan ooit.

ENERGIE NEUTRAAL - PASSIEF HUIS
 
BESEF VOOR DUURZAAMHEID GROEIT

COLLECTIEF BEHEER VAN EIGEN ENERGIESYSTEEM

E N E R G I E 

De Moestuin is aan haar come back bezig. Type op 
Google moestuin en je krijgt 417.000 resultaten in 13 
seconden. Over een jaar zullen dat er weer aanmerkelijk 
meer zijn. Ik ben er zondermeer voor om in het ste-
denbouwkundig ontwerp de moestuin als noodzakelijk 
ingrediënt mee te ontwerpen, hetzij individueel, hetzij 
collectief.  Voedsel van onbespoten, maar zeker ook van 
onbesproken gedrag zal terrein gaan winnen. Ritueel 
slachten wordt ter discussie gesteld en straks zal in één 
adem mee de bio-industrie worden aangepakt. 
Eten uit eigen tuin tekent de moderne mens.

Of de tuin dan op de grond of op het dak ligt maakt daar-
bij in feite niet uit. Daktuinen kunnen ook als moestuinen 
worden ingericht.

Moestuinen zijn bovendien goed voor zowel de lichame-
lijke als de geestelijke volksgezondheid. Bij collectieve 
tuinen draagt het bij aan de sociale cohesie en in tijden 
van recessie zorgt het ervoor dat er toch eten op de 
plank blijft, waardoor minder snel bij hulpverlenende 
instanties hoeft te worden aangeklopt.

Kortom, de moestuin moet helemaal terug, al is het maar 
voor het reduceren van de CO2 uitstoot.

Een ander mooi voorbeeld las ik in Metro waar uitvoerig 
aandacht werd besteed aan het Stadsboeren.
Zaterdag 14 mei zelfs een groot festival!

DE MOESTUIN KOMT TERUG VRAAG INTRATUIN!

DAKTUINEN, REDUCTIE VAN CO2

D E    V O E D S E L K E T E N



Nederland is in een kramp geraakt.

Van alles en iedereen meent dat alles wat we in de na-oorlogse 

jaren hebben opgebouwd nu met hand en tand moet worden 

verdedigd. Voor de één is Nederland vol, voor de ander is Eu-

ropa te groot, weer een ander vindt Nederland te “klein”.

Op deze manier komen we er met elkaar niet meer uit.

Kinderen van Iraakse ouders zijn inmiddels te verwesterds om 

nog terug te kunnen naar Irak, terwijl dezelfde mensen die dat 

beweren niet vinden dat nieuwkomers te veel verafrikaanst zijn 

om nog te kunnen aarden in de verwesterdse Nederlandse 

samenleving.

Met gezond verstand hebben de soms verhitte discussies al 

helemaal niets meer te maken.

Het wordt tijd voor een pas op de plaats, voor rust in ons hoofd, 

voor een meer ontspannen samenleving.

De iPad kan de Potop.

Natuurlijk kan de iPad niet de Potop.

De digitale samenleving is ook in de ontspannen samenleving 

niet meer weg te denken.

De kernvraag daarbij zal zijn of digitaal verenigbaar is met 

ontspannen. Als het een keuze zal worden tussen digitaal en 

ontspannen dan zal de digitale wereld het op zeker winnen. 

Als digitaal en ontspannen samen gaan is er hoop op een 

betere wereld.

Internet als de drijvende kracht achter de ontspannen duurzame 

samenleving.

HET WORDT TIJD VOOR EEN PAS OP DE PLAATS
DE iPAD KAN DE POTop
ALS DIGITAAL EN ONTSPANNEN SAMENGAAN IS ER 
HOOP OP EEN BETERE WERELD

Wat voor mij is begonnen als commentaar op de crisis in 

“wonennadecrisis.nl” heeft uiteindelijk geresulteerd in de notitie 

“DUURZAAMsamenWONEN”.

Kern van het betoog:

VRIJ MAAR SAMEN.
Als middel wordt de DuurzamenSynergie ingezet.

Synergie tussen Wonen - Werken - Opvang - Energie - Zorg

en dat alles in onderlinge samenhang.

Zonder de crisis zou deze denkwijze niet tot stand zijn geko-

men. De crisis biedt de mogelijkheid om zaken van betekenis 

opnieuw te definiëren of zelfs opnieuw te ontdekken.

De ontspannen duurzame synergetische samenleving is mijn 

conclusie en oplossing voor de gevolgen van de crisis op het 

wonen in Nederland. Een crisis die ongekend heeft huisgehou-

den op de woningmarkt. Een woningcrisis die pas voorbij zal 

zijn als het gehele nederlandse volkshuisvestingsbeleid, zowel 

ten aanzien van koop als huur, volledig is geherstructureerd. 

Hypotheekrente-aftrek, scheefwonen, huursubsidies, rol en 

posities van woningbouwverenigingen, hypotheekvormen, alles 

moet op de schop. Het hele regime is aan vervanging toe.

Daarnaast zullen de prijzen van de huidige woningen aanmer-

kelijk in prijs moeten dalen om ervoor te zorgen dat er weer 

echt sprake zal zijn van een markt.

Nieuwbouwwoningen zullen kleiner moeten om in die be-

taalbaarheid mee te kunnen. Kleiner, Flexibeler, Duurzamer, 

Passief, Uitbreidbaarder, Groener en Goedkoper, terwijl de 

duurzame kwaliteit zal moeten toenemen.

De bewoners zullen gaan kiezen voor lagere hypotheken, voor 

energieneutraal wonen, de moestuin bij de hand.

De ontspannen duurzame synergetische samenleving neemt 

afstand en soms zelfs afscheid van de banken, van de energie-

bedrijven, van de voedselproducenten en van de overheid, in 

veel gevallen omdat deze sectoren almaar onbetrouwbaarder 

zijn geworden.

Totale woonlasten zullen richtinggevend worden.

Kwaliteit van Leven weer voorop gaan staan.

wonennadecrisis.nl
VAN MEER WAARDE NAAR MEERWAARDE
VOLLEDIGE HERSTRUCTURERING NODIG VAN DE
NEDERLANDSE VOLKSHUISVESTING

DUURZAAMsamenWONEN



TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur


