
De gaarde van  
vroeger komt terug

EEN FIJNE PLEK 
OM TE WONEN
Met keuze uit een twee-
kapper, hoekwoning, tussen-
woning, vrijstaande woning 
of een semibungalow.     Eenbuurt

met een 
groen
   hart



EEN PERFECT WOONGEVOEL IN HUISSEN
Er gaat iets bijzonders gebeuren met de binnen stede
lijke glastuinbouwlocaties van Huissen. Hier woont 
iedereen straks fantastisch in een groene omgeving. 
Hier worden diverse woningen langs groen en gaarden 
gebouwd. De ‘Tuinen van Huissen’ is een kleinschalig 
en uniek nieuwbouwproject in Driegaarden. VanWonen 
kreeg de kans om een deel van deze ontwikkeling 
vorm te geven op deze prachtige plek tussen groen. 
Met de ‘Tuinen van Huissen’ hebben wij met plezier 
invulling gegeven aan de wensen van de gemeente én 
belangstellenden. 

Net als bij elke ontwikkeling zijn we gestart met 
een participatietraject waar we belangstellenden de 
gelegenheidgavenhunmeningtegeven.We hebben
hierdeplannengrotendeelsopaangepast. 

Wij kijken terug op een mooi proces en wensen iedereen 
alvast ontzettend veel woonplezier. In dit magazine 
nemen we u graag mee naar de locatie en laten diverse 
teamledenvande‘TuinenvanHuissen’aanhet woord.

Martijn van Essen
Verkoopmanager 

VanWonen Vastgoedontwikkeling
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    Eenbuurt
met een 

groen
   hart

DE TUINEN VAN HUISSEN
Waar vroeger kassen stonden, is het straks heerlijk 
wonen. De Tuinen van Huissen wordt door de enorme 
variatie in woningaanbod een plek waar iedereen een 
fijn,nieuwthuiskanvinden.Inhethartvanhetplan
komt een gaarde waar u lekker kunt spelen, buren 
ontmoet en bovenal leuk op uitkijkt.

De gevarieerde Hollandse bouwstijl geeft de buurt 
een dorpse,vriendelijkesfeer.Debijzonderevorm
geving door toepassing van dwarskappen en iets voor
uitstekende gevels, krijgt nog meer karakter door de 
donkerrode en zandkleurige baksteen. 

Bent u op zoek naar een duurzaam gebouwd huis met 
de nieuwste technieken zoals warmtekoudeopslag, 
luchtverversing en vloerverwarming? Kortom, klaar 
voor de toekomst! Verken dan de buurt, de omgeving 
en het woningaanbod. In deze brochure vertellen we 
er metplezierover.
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Elk gebied dat VanWonen ontwikkelt is uniek. Toch is er een aantal 
belangrijke overeenkomsten die voortkomen vanuit de ontwikkelvisie 
van de ontwikkelaar. VanWonen realiseert altijd gezonde, duurzame 
en inclusieve woonomgevingen waar een uiteenlopende groep mensen 
gelukkig kan leven. Daarbij komt elke ontwikkeling tot stand in samen
spraak met belangstellenden en omwonenden. 

“Zo is het ook bij de Tuinen van Huissen 
geweest. We hadden de grond al lang in 
bezit en toen we in 2019 startte met de 
ontwikkeling zijn we eerst gaan polsen in 
de stad. ‘Waar is vraag naar?’” Aan het 
woord zijn ontwikkelaars Vincent Reukers 
en Roy van Zandvoort.  

VRAGEN EN LUISTEREN
“We organiseerden in 2020 een inloop
avond en verzamelden informatie over de 
woonwensen. Deze wensen zijn verwerkt 
in het maken van het stedenbouwkundig 
plan en het bepalen van de woningtypen. 
Dus komen er nu ook een aantal sociale 
huurwoningen, betaalbare koopwoningen 
en levensloopbestendige woningen, 
maar ook luxe, ruime tweekappers en 
enkele vrijstaande huizen. Na het eerste 
schetsontwerp en voor het opstellen van 

het voorlopig ontwerpplan betrokken 
we wederom de belangstellenden. 
Dit keervroegenweviaeenenquêteom
hun mening over het uiterlijk van de 
woningen.”

MET RUIMTE VOOR ONTMOETING
Roy en Vincent tot slot: “De kracht van 
samen maakt ons werk interessanter. 
Want hoe leuk is het als Huissen er straks 
een buurt bij heeft waar iedereen zich 
thuis voelt? Als we nu kijken naar het 
ontwerp zijn we tevreden en blij.  
De Tuinen van Huissen krijgt een vriende
lijke, dorpse uitstraling met volop variatie 
in woningtypen. Het groene hof in het 
midden van de buurt geeft lucht aan het 
plan en biedt bewoners, jong en oud(er), 
de kans elkaar te ontmoeten.”

Roy van Zandvoort

Vincent Reukers

O N T W I K K E L A A R S  A A N  H E T  W O O R D

Woonwensen
    belangstellenden en 
eigen visie fuseren
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Fijne plek 
om te wonen
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De Tuinen van Huissen komt tussen de Muntstraat, 
de Bredestraat,hetLaakseEindenhetLaakseVoetpad.
Wie de plek kent, weet dat er vroeger kassen stonden. 
Straks wordt dit gebied langs de voetbalvelden een 
duurzame, gevarieerde woonwijk met een ideale ligging. 
HetcentrumvanHuissenligtopmaar4minutenfiets
afstand. Voor de boodschappen hoeft u trouwens straks 
niet naar het centrum. In de noordoosthoek van de 
Tuinen van Huissen komt een nieuwe buurtsupermarkt. 

De stad is geliefd door de gezellige sfeer en het uit
stekende aanbod van winkels, horeca en voor zieningen 
op het gebied van sport, zorg en onderwijs. Kinderen 
wandelen vanuit de Tuinen van Huissen zo naar school 
en de sportvelden. Mocht u meer willen, dan rijdt u in 
5 minutennaarArnhem.Ede,NijmegenenDoetinchem
bereikt u in een half uur. Buslijn 33 stopt aan de 
Huisman straat. Dus ook met het openbaar vervoer 
kunt uhierprimauitdevoeten.
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De natuur in en rondom Huissen is echt schitterend 
en daar genieten bewoners van de Tuinen van Huissen 

van.Pakdefietsenrijdin5à10minutennaarhet
Zeegbos, Rijntakken, Park Holthuizen, Immerloopark 

en Immerlooplas.
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Indehistorischetopografischekaartenzagenwe
dat het plangebied lange tijd in gebruik was als 
boomgaard. Het is onderdeel van het ‘gaardengebied’ 
van Huissen. Deze ‘genius loci’ was voor ons aanleiding 
om een wijk te maken met in het hart een gaarde. 
Dezegaardeisnietalleeneenfijneplekomtespelen
en ontmoeten, maar fungeert ook als wadi voor 
natuurlijke waterberging. Via de informele straatjes, 
waar hard rijden onmogelijk is, wordt de gaarde met de 
omliggende buurten verbonden. De Tuinen van Huissen 
integreert daardoor heel natuurlijk in het bestaande 
Huissen.

U heeft de keuze uit een tweekapper, hoekwoning, 
tussenwoning, vrijstaande woning of een semi
bungalow. Kortom, voor elk wat wils. Op de volgende 
pagina vertelt de architect waar hij zijn inspiratie vond 
en even verderop zoomen we in op de verschillende 
woningtypen.

DE GAARDE 
VAN VROEGER 
KOMT TERUG
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A R C H I T E C T  A A N  H E T  W O O R D

“Voor ik met ontwerpen start, bekijk ik eerst het beeld
kwaliteitsplan. Welke wensen zijn er ten aanzien van 
de uitstraling van de wijk? Daarna ga ik naar de plek om 
vanuit eigen gevoel naar de opgave te kunnen kijken. 
Bij de Tuinen van Huissen werd mij vrij snel duidelijk dat 
hier een buurt met een dorpse, vriendelijk sfeer moest 
komen. Een buurtje waar niet alle huizen hetzelfde zijn, 
maar dat als totaal wel een duidelijk eigen karakter heeft.” 

Aan het woord is Jasper van Dijke, van 
Weusten Liedenbaum architecten. 
Hij verteltenthousiastoverhetontwerp
wat hij maakte. “Mijn missie is geslaagd 
als eenbuurtalsvanzelfsprekendaanvoelt.
Dat u rondloopt en het lijkt alsof het nooit 
anders is geweest. Ook over tientallen 
jaren moet het nog mooi zijn. Nee sterker 
nog, over 10 jaar moet het nog aan trekke
lijker zijn om hier te wonen. Dan heeft 
groen kunnen groeien en bewoners hebben 
zich de plek eigen gemaakt. Dat doel had ik 
voor ogen toen ik met het ontwerp van de 
Tuinen van Huissen startte.” 

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
De Tuinen van Huissen wordt een buurt 
meteenheelgemêleerdwoningaanbod.
Dat zorgt al voor veel variatie in de straten. 
Met verschillende kleuren handvorm bak
stenen, witte accentwoningen, metsel
werkdetails en allerlei elementen als luiken 
en luifels heeft elk huis straks een eigen 
gezicht. Heel herkenbaar! Om eenheid in 

verscheidenheid te brengen, heeft Jasper 
een aantal vaste elementen steeds net 
iets anders toegepast. Daarbij hebben de 
woningen met elkaar gemeen dat ze een 
groot dakoverstek hebben en dat ze door 
horizontale belijning lager en intiemer 
lijken dan ze van binnen zijn. 

“Omdatunaarmijnideeineenfijnewijk
nooit tegen saaie, ‘blinde’ gevels aan 
mag kijken, hebben we op diverse zicht
punten accenten geplaatst; woningen 
met een puntdak in het zicht of een witte 
woning én een aantal woningen krijgt een 
schildkap waarbij  ook de zijkant schuin 
afloopt,zodatervisueelmeerruimte
tussen de woningen ontstaat.”

ONDEFINIEERBAAR EN EIGEN
“Het mooiste van mijn werk is vanuit de 
wensen van de opdrachtgever, mijn eigen 
visie en een ‘inspiratievonkje’, vanuit niets 
een compleet nieuwe woonomgeving 
te creëren. Ik laat me inspireren door 
bestaande architectuurstijlen, maar vind 
het vooral heel interessant om te kijken 
hoe u een eigentijds ontwerp kunt maken. 
Dat is voor de Tuinen van Huissen goed 
gelukt.Destijlisondefinieerbaar,maar
wel passendbijdeplek.”

Het ontwerp
van de Tuinen van Huissen

Bouwnummers 47 t/m 48  

Bouwnummers 

14 t/m 24  

Bouwnummers 37 (boven)  

Bouwnummers 55 en 56 (onder)



Exclusief
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wonen 
in een groene wijk



ONTWIKKELEN 
VAN BINNENUIT

Aandacht voor klanten en hun wensen bepaalt bij 
ons het ontwikkelproces, niet andersom. Wij zien 
gebieds en vastgoedontwikkeling als een reis die we 
samenafleggen.Waarbijiedereendiebetrokkenisbij
onze projecten klant is: beleidsmakers, architecten, 
stedenbouwkundigen, omwonenden, potentiële kopers 
en huurders. Deze gedachte van samen ontwikkelen 
vormt sinds de oprichting de basis onder ons bedrijf. 
Dé basisvooriedereduurzamerelatie.

Samen ontwikkelen levert voor potentiële kopers en 
huurders woningen en leefomgevingen op die voelen 
als een thuis. Die voldoen aan de wensen van nu en 
de mogelijkheden van morgen. Een buurt die past als 
eenjasendieaantrekkelijkenleefbaarisvoorjongen
oud. Voelt het inderdaad als thuis, dan is alles gelukt. 
En daarommaakthetparticipatietrajectonderdeeluit
van onze 9+ klantreis.
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Wij houden ons aan vier beloften en die beloften doen wij aan iedereen: mensen die een huis 
kopen, gemeentelijke stakeholders, leveranciers, omwonenden en medewerkers. De 4 beloften 

zijn de pijlers onder onze dienstverlening en vormen de basis voor alles wat VanWonen doet. 
Ze typeren onze cultuur en mentaliteit en ze zijn richtinggevend voor de manier waarop we 

werken. Daarnaast zijn de 4 beloften een inspiratiebron voor vernieuwing.

ONZE VIER BELOFTEN:

           “Woningen en 
leef   omgevingen creëren 

waarin 
iedereen

zich thuis 
voelt”

BELOFTE 1:
ALTIJD WELKOM
Elke vraag is welkom. Of u nu een huis koopt, 
in de buurt woont of met ons samenwerkt 
VanWonen heet u van harte welkom.

BELOFTE 2:
ONTWIKKELEN VAN BINNENUIT
Wij denken vanuit de wensen van onze klanten. 
Dat doenwedoorwoningenteontwikkelen
waarvan het ontwerp van binnenuit is bedacht. 
Vaak nemen we belangstellenden mee in het 
ontwikkelproces, soms gaan we zelf aan de 
slag. Altijd toetsen wij onze ideeën over het 
type woning, de indeling en afwerking, bij onze 
klanten. Zo creëren wij samen een huis dat voelt 
als thuis.

BELOFTE 3:
GEEN KOPERS MAAR KLANTEN
We hebben geen kopers, maar klanten! Met 
kopers wordt een deal gemaakt, met klanten 
wordt een langdurige relatie opgebouwd. 
Dus zijn onze werkwijze en dienstverlening er 
volledig op gericht om klanten blijvend tevreden 
te houden, zowel over de plek waar ze wonen als 
het proces rondom de aankoop van hun huis. 

BELOFTE 4:
VAN A TOT Z BETROKKEN
Waarom zouden wij wat we samen met onze 
klanten hebben ontwikkeld en waar wij het 
meest trots op zijn, laten verkopen door een 
ander? We doen het veel liever zelf! De adviseur 
met wie u uw dromen en wensen bespreekt, 
is ookdegenewaarmeeuhetcontractsluit.
Een vastecontactpersoonvanAtotZ.

VA N W O N E N  I N  V I E R  B E L O F T E N



Op deze situatietekening is goed te zien hoe groot de 
variatie in aanbod is én hoe diep de tuinen zijn. Door 
de diepte zijn zelfs tuinen op het noordoosten lekker 
zonnig op een mooie dag. Daarbij hebben alle woningen 
een voortuin die door de ligging aan een rustig straatje 
ofdefijnegaardeprimagebruiktkanwordenomlekker
te zitten en te genieten van wat er op straat gebeurt. 
Houd de kinderen in de gaten terwijl ze spelen, maak 
een praatje met de buuf of geniet in alle rust van een 
kopkoffie.Parkerengebeurtveelalopeigenterreinofin
de parkeerhoven. Altijd heeft u een parkeerplaats heel 
dicht bij uw huis. 

Zoekt u een hoekwoning, tussenwoning, tweeonder
eenkapwoning, vrijstaand huis of gaat uw voorkeur 
uit naar alles gelijkvloers en wilt u daarom een semi
bungalow? Op de volgende pagina’s zoomen we in op 
alle typen. Verken het aanbod op u gemak.
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      Gaat u hier 
straks Wonen?



Eengezins-
woningen
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Afgebeeld: bouwnummers 59 t/m 66
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Bouwnummers 25 t/m 30  

Bouwnummers 

43 t/m 46c  

Bouwnummers 7 t/m 13  Bouwnummers 67 t/m 72  

HOEKWONINGEN
De hoekwoningen maken deel uit van de 
woonblokken met vier, zes, acht of elf 
woningen. Totaal zijn er tien hoekwoningen. 
Er zijn twee kleinere type van 89 en 98 m2 
gebruiksoppervlakte en een beukmaat van 
4,20m en een groter type. Het belangrijkste 
kenmerk van de grote hoekwoningen is de 
breedte: 5.70 m, dat is + 60 cm ten opzichte 
van de tussenwoningen. Drie hoekwoningen 
hebben hun entree aan de zijkant van de woning 
plus een aangebouwde garage. De overige 
vijf hoekwoningen zonder garage hebben hun 
entree aan de voorzijde en een berging in de tuin. 
De veleramenzorgenvoornatuurlijkdaglicht.
Opvallend aan twee woonblokken is dat 
sommigevoorgevelsietsvan elkaarverspringen.

• Kaveloppervlakte: 157 – 268 m2
• Woonoppervlakte: 89 – 149 m2
• Twee of drie slaapkamers + zolderverdieping
• Met en zonder garage
• Parkeren op eigen terrein of parkeerhaven

TUSSENWONINGEN
Deze fase bevat veertien fraai ontworpen 
tussen woningen. Alle veertien zijn ruim van 
opzet en voorzien van een tuin met berging. 
De tussenwoningenhebbeneenbuitengevel
van donkergekleurderodebakstenenenzijn
4,20mof5.10 mbreed.Uheeftindelingsvrijheid
en als optie behoort een uitbouw aan de tuin
zijde en het plaatsen van een dakkapel tot de 
mogelijk heden. Parkeren kan in de naastgelegen 
parkeer haven. De drie woonblokken ogen zeer 
gevarieerd en divers.

• Kaveloppervlakte: 114 – 145 m2
• Woonoppervlakte: 89 – 131 m2
• Drie slaapkamers + zolderverdieping
• Parkeren in parkeerhaven

Eengezins-
woningen



Semi -
Bungalows

Afgebeeld: bouwnummers 55 t/m 58

Zeer fraai ontworpen tweeondereenkap
woningen of semibungalows. Kenmerkend voor 
alle tweeondereenkapwoningen is de entree 
aan de zijkant, de aangebouwde garage en de 
zeer royale tuin.

De zeer ruime kaveloppervlaktes variëren van 
334 tot 370 m2. Door de traditionele Hollandse 
bouwstijl met puntdaken en dwarskappen zijn 
alle tweeondereenkapwoningen een lust voor 
het oog. Dit komt ook door de verscheidenheid 
aan grote raampartijen per type tweeonder

eenkapwoning. U heeft indelingsvrijheid en 
opties zoals het plaatsen van een dakkapel, 
serre of erker. Door steeds andere kleurgroepen 
baksteen toe te passen ontstaat er een 
harmonieus geheel. Alsof deze woningen er 
altijd gestaan hebben.

• Kaveloppervlakte: 310 – 342 m2
• Woonoppervlakte: 127 m2
• Drie slaapkamers
• Parkeren op eigen terrein
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(half)vrijstaande
    woningen
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Afgebeeld: bouwnummers 1 t/m 6
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Bouwnummers 49 t/m 53  

Bouwnummers 

35 t/m 37  

Bouwnummers 38 t/m 42  

VRIJSTAANDE WONINGEN
In Driegaarden ’s nieuwbouwproject  
‘De Tuinen van Huissen’ komen slechts 
vier vrijstaande villa’s. Kenmerkend voor 
dezevilla’s isdeHollandsebouwstijlmet
puntdak en de buiten gevel van donkerrode 
baksteenmozaïek.  
Door de gevel aan de zijkant iets uit te laten 
steken en te voorzien van een dwarskap, 
ontstaat er een bijzondere vrijstaande woning. 
De tweede woonverdieping krijgt hierdoor 
meer ruimte. Alle ramen in de voorgevel zijn 
kamerhoog en zorgen voor veel natuurlijk 
daglicht. De entree en de garage bevinden 
zich aandezijkantvandewoning.

• Kaveloppervlakte: 378 – 431 m2
• Woonoppervlakte: 176 m2
• Drie slaapkamers + zolderverdieping
• Garage
• Parkeren op eigen terrein

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN
Zeer fraai ontworpen tweeondereenkap
woningen in drie uitvoeringen (ABC) en 
gespiegelde varianten. Kenmerkend voor alle 
tweeondereenkapwoningen is de entree aan 
de zijkant, de aangebouwde garage en de zeer 
royale tuin.
De zeer ruime kaveloppervlaktes variëren van 
262 tot 370 m2. Door de traditionele Hollandse 
bouwstijl met puntdaken en dwarskappen zijn 
alle tweeondereenkapwoningen een lust voor 
het oog. Dit komt ook door de verscheidenheid 
aan grote raampartijen per type tweeondereen
kapwoning. U heeft indelingsvrijheid en opties 
zoals het plaatsen van een dakkapel, serre of 
erker. Door steeds andere kleurgroepen baksteen 
toe te passen ontstaat er een harmonieus geheel. 
Alsof deze woningen er altijd gestaan hebben.

• Kaveloppervlakte: 262 – 375 m2
• Woonoppervlakte: 146 – 165 m2
• Drie slaapkamers + zolderverdieping
• Garage
• Parkeren op eigen terrein

(half)vrijstaande
    woningen
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Afgebeeld: bouwnummers 31 t/m 34
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  Wonen in de 
 gezonde stad

Woningen en leef omgevingen creëren 
voor de gezondste generaties

Woningen en leefomgevingen creëren voor de 
gezondste generaties. Dat is onze missie als gebieds 
en vastgoedontwikkelaar. Gebieden die goed zijn voor 
mens en aarde en waarin gemeenten en opdrachtgevers 
hun ambities op een duurzame manier vertaald 
zien. Vanuit de gedeelde wens van een gezonde, 
toekomstbestendige samenleving. 

Voor VanWonen is duurzaamheid één van de 
belangrijkste bouwstenen op weg naar de gezondste 
generaties.Wijwillenmetonswerkeen positieve
bijdrage leveren aan mens en aarde en nadenken over 
hoe onze impact op het gebied van duurzaamheid zo 
groot mogelijk kan zijn.



Onze droom? Dat zijn de VanWonen ‘paarse 
zones’. Door ons ontwikkelde inclusieve wijken 
waar iedereen – ongeacht leeftijd, beperking, 
sociale klasse of land van herkomst, zich thuis 
voelt. Mensen zijn vanaf het begin bij de 
ontwikkeling betrokken en daarna ook. 
Want onze ‘paarse zones’ zijn zo 
ingericht dat ze gezond gedrag 
stimuleren en aanzetten tot bewegen 
en ontmoeten. Iedereen doet mee, 
helptenprofiteert.IndeVanWonen‘paarse
zones’ helpt iedereen elkaar om meetbaar de 
gezondste generatietewordenenteblijven.

40 TUINEN VAN HUISSEN    41

SAMEN BOUW JE BETER
Vastbouw realiseert de Tuinen van Huissen. 
Een fijnepartijommeesamentewerken,omdat
we bij Vastbouw zeker weten dat ze de kwaliteit 
die wij bedenken ook bouwen.

Vanaf de oprichting in 1983 heeft Vastbouw 
expertise in onderhoud en renovatie. Het bedrijf 
is actief op het gebied van nieuwbouw, renovatie, 
restauratie, groot onderhoud, utiliteitsbouw 
en projectontwikkeling. Door inzet van onze 
eigen vakmensen en de ontwikkeling in bouw 

en organisatiemethodieken is Vastbouw 
uitgegroeid toteenslagvaardigenbetrokken
internationale bouwpartner. 
Kortom, een klantgericht familiebedrijf met 
korte lijnen richting onze opdrachtgevers en 
partners. Het huidige beleid is erop gericht om 
op alle facetten van het bouwproces, zowel 
technisch als procesmatig, kennis en ervaring 
op te doen. Door middel van innovatie en 
kennisdeling blijft Vastbouw zich als sociaal 
en duurzaam bouwbedrijf ontwikkelen. Samen 
bouw je beter!

Een wijk waar u zich

    thuisvoelt

VanWonen wenst u enorm veel woonplezier!



BETROKKEN PARTIJEN
De Tuinen van Huissen is een project van vastgoedontwikkelaar 
VanWonen uit Zwolle en aannemer Vastbouw uit Amersfoort. 
Samen met VanWonen is Zaat Vastgoed Makelaardij uit Huissen uw 
aanspreekpunt als u geïnteresseerd bent in een woning.

MAKELAAR:

Zaat Vastgoed Makelaardij
Van Wijkplein 1, 6851 MC Huissen
(026) 388 40 03
zaat@zaatvastgoed.nl
www.zaatvastgoed.nl

REALISATIE:

Bouwbedrijf Vastbouw
Vestiging Amersfoort
Spacelab 12, 3824 MR Amersfoort
www.vastbouw.nl

ONTWIKKELING:

VanWonen 
Willemsvaart 21, 8019 AB Zwolle  Martijn van Essen
(038) 303 36 00 Verkoopmanager
www.vanwonen.com martijnvanessen@vanwonen.com

Copyright  Het copyright van de inhoud van dit document berust 
bij VanWonen. Niets uit dit document mag worden gekopieerd, 
verspreid, in enig tekst systeem ingevoerd of anderszins vermenig
vuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toe
stemming van VanWonen.

Voorbehoud  De perspectieftekeningen en plattegronden in deze 
brochure geven een impressie. Het is met recht een ‘artist impres
sion’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt. 
De inrichting van de openbare ruimte en de plattegronden is naar 
de fantasie van de illustrator ingevuld. Ondanks alle zorgvuldig
heid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen 
geen rechten worden ontleend. Deze brochure maakt geen onder
deel uit van de contractstukken, er kunnen geen rechten aan deze 
brochure worden ontleend.

Projectcommunicatie: Het Campagnehuis, Laren
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