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voorwoord

160 jaar
Dura Vermeer

M

et deze speciale editie van De Verbinding sluiten
we ons jubileumjaar af. 160 jaar actief in woning- en
utiliteitsbouw, infrastructuur en engineering. Het
was ondoenlijk om verleden, heden en toekomst van onze
mooie onderneming in 24 pagina’s samen te pakken. Zie het
als een enthousiaste poging, want het doet geen recht aan
wat dit bedrijf is, doet, betekent, heeft voortgebracht én aan
de vele duizenden klanten, relaties en medewerkers die het
bedrijf mede groot hebben gemaakt. Het maakt ons in ieder
geval trots om voor Dura Vermeer en/of voorgangers te mogen
werken. Voor dit nummer hebben we de stoffige archieven
opgezocht, zijn we in foto’s en personeelsbladen gedoken
en hebben we met medewerkers, klanten en trendwatchers
gesproken. Daarbij kwamen we toch telkens terug op een
aantal kernwaarden als dragers van de inhoud: familiebedrijf,
continuïteit, innovatief en kwaliteit.
We wisten dat in de loop der tijd veel zaken zijn veranderd.
Tegelijk hebben we ons erover verbaasd dat veel dingen
gewoon hetzelfde zijn gebleven. Pak ‘m beet in de jaren ’70
en ’80 werd in de personeelsbladen al gesproken over
marketing, productontwikkeling en veiligheid, waren
er serieuze verkiezingen voor de ondernemingsraad en
werd zelfs aandacht besteed aan een vrouw in de bouw,
een twintigjarige studente aan de HTS. Ook toen werd
gedaan aan arbeidsmarktcommunicatie met lunches als
lokkertjes voor knappe koppen. Uiteraard veel, heel veel
aandacht voor de projecten (met grootse namen van klanten
zoals Wehkamp, Hema en nog veel meer) in voorbereiding en
uitvoering en de mensen die het maken. Ook dat is niet veranderd. Sommige dingen mogen wat ons betreft blijven zoals
ze waren. En als we het interview met Job Dura, voorzitter
van Raad van Bestuur, op pagina 6 lezen, gebeurt dat in de
komende 160 jaar ook niet met de volgende zaken: we willen
een onafhankelijk familiebedrijf van naam en faam blijven,
financieel rendabel en gezond. We tekenen er voor!
De redactie

DE VERBINDING #02
WINTER 2015 / JAARGANG 15

5

6

interview Job Dura

Vol energie

Raad van Bestuur
Dura Vermeer van
rechts naar links: Koene
Talsma (terugtredend
per april 2016), Job
Dura (voorzitter),
Ronald Dielwart en
nieuwkomers Theo
Winter (per 1 januari
2016) en Lowick Barg
(per 1 september 2015)

160 jaar Dura Vermeer is een aaneenschakeling van verhalen, maar vooral één waarin
familiebedrijf, kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit als een rode draad doorheen
lopen. ‘Dat was al sinds de tijd van onze oprichters en dat geldt vandaag de dag nog
steeds’, vertelt Job Dura, sinds 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur.
Fotografie STUDIO OOSTRUM

Eigenlijk loop je al 53 jaar mee in het bedrijf?
‘Ik vier dit jaar mijn 25-jarig dienstverband bij Dura
Vermeer, maar als kind was ik al aan de hand van mijn
vader op de bouwplaats te vinden. Je staat en groeit
ermee op. Toch heb ik altijd zelf mogen kiezen wat ik
wilde worden.’
En je werd bestuursvoorzitter in de
slechts denkbare periode: ongekende crisis
in de bouw?
‘Mijn voorgangers hadden in hun verschillende periodes ook zo hun uitdagingen maar hebben ook gezorgd
voor een goede financiële basis. Het is de manier
waarop je ermee omgaat. Eén ding hebben we met
elkaar gemeen: ons vermogen om ons snel aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en te
streven naar continuïteit. De uitdaging is blijven schakelen en rendement blijven maken.’
Hoe voelt het om aan de leiding van een bedrijf
te staan dat al 160 jaar in familiehanden is?
‘Ik ben er geweldig trots op dat ik als vijfde generatie
leiding mag geven. Het zelf een actieve rol vervullen in de toekomst van het bedrijf geeft mij nog meer
energie. Maar toch wil ik benadrukken dat we het in
de Raad van Bestuur vooral samen doen en samen
keuzes maken.’
En hoe belangrijk zijn waarden als
familiebedrijf en onafhankelijk voor jou?
‘Heel belangrijk. Mijn visie op de toekomst is ook om
onafhankelijk te blijven en het stuur als concern in
eigen handen te houden. Mijn ervaring, zeker in deze
uitdagende tijden, leert dat daar veel voordelen aan
zitten.’
Maar de veranderingen om ons heen gaan nu
wel erg snel.
‘Exponentieel als je doelt op de digitalisering en de
technologische vernieuwingen. Het klopt dat die om
ons heen grijpen. Vandaar dat we in ons ICT-beleid
daarop hoog inzetten met bijvoorbeeld onze investeringen in BIM en digitaal werken.’
Dura Vermeer viert op gepaste wijze haar
160-jarig jubileum. Hoe beleef jij 160 jaar
Dura Vermeer persoonlijk?
‘Zoals gezegd vervult het mij met trots. Het is een heel
goed moment om bij stil te staan. Ik ben onze medewerkers en klanten dankbaar voor hun vakmanschap
en hun bijdrage aan deze bijzondere mijlpaal. Ik zie
onze medewerkers ook als de ruggengraat en cultuurdragers van onze organisatie. Zonder goede medewerkers, geen tevreden klanten en andersom.’

We hadden afgesproken het niet over de crisis
in de bouw te hebben. Waarom niet?
‘Ik vind dat we daar al genoeg over hebben gesproken en zeker niet de markt hiervan de schuld moeten
geven. Het enige dat ik erover kwijt wil, is dat focus
en keuzes in crisistijd extreem belangrijk zijn. We
moeten veel tijd en aandacht besteden aan de aard en
omvang van projecten die we willen realiseren en aan
onze klanten.’

‘Visie op de toekomst:
onafhankelijk blijven
en stuur in eigen
handen houden’
Klanten?
‘Ja, de klant staat centraal in ons beleid en die moet
ons kiezen voor onze toegevoegde waarde en niet
omdat we de laagste prijs aanbieden. Er is geen ruimte meer om fouten te maken. En we gaan zeker niet
de race aan met de grootste bouwers van Nederland.
De winnaar is toch de partij die zich het beste aan de
nieuwe marktomstandigheden kan aanpassen.’
Je hebt zoiets gezegd als ‘de kleinste van de
grootste’.
‘We hoeven voorlopig niet groter te worden. Wel
rendabeler. Rust in de tent. Ik ben voorstander van
stabiliteit. Een vaste groep mensen, weinig verloop.
We hebben een goede naam in de markt, zeker als
het gaat om ons HR-beleid en de omgang met onze
ondernemingsraad. Dat werpt zijn vruchten af. En dan
samen nog beter worden in wat we doen.’
Tot slot. Waar wil je dat Dura Vermeer over drie
jaar staat?
‘Onafhankelijk, financieel rendabel, gezond, een
topnotering qua imago en dat we onze ambities en
plannen uit 2015 hebben gerealiseerd. Met een goede
spreiding van activiteiten over verschillende segmenten. We hebben de afgelopen jaren al een mooi
begin gemaakt met onderhoud, renovatie en industrie.
Vastgoedservice komt daar begin volgend jaar bij en
mogelijk op termijn ook installatietechniek. We gaan
er helemaal voor.’
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160 jaar familiebedrijf

Linksboven: Jos en
Manouk Huijzer
Rechtsboven (voor
de bar) van links naar
rechts: Gradus, Frans,
Jeffrey en Danny Rocks
Onder: Dianne en
Danielle Huiberts

Links: Willem en Sander
van Dienst
Rechtsboven: Jacco,
Jan en Luuk Dedden
Rechtsonder: Norbert,
Leo, Wilfred, Edwin, Rob
Lansbergen

Van je familie moet je het hebben
Familiebedrijven zijn hechter, stabieler en meer gericht op de lange termijn dan andere
bedrijven. Al 160 jaar is bij Dura Vermeer de familie nauw betrokken als aandeelhouder.
Deze familieband vloeit door in het gehele bedrijf. Met een twintigtal families die
werkzaam zijn binnen het bedrijf is de familiecultuur niet alleen verticaal maar ook
horizontaal te vinden. De reden om met je familie bij Dura Vermeer te werken? De sfeer.
Met een jaaromzet van 1 miljard euro voelt Dura Vermeer voor de medewerkers toch aan
als een knus (intiem) bedrijf. Klein, maar toch groot.
Fotografie Daisy KOMEN / SEBASTIAAN KNOT / STUDIO OOSTRUM

D

e familie Lansbergen zet het familiebedrijf voort binnen Dura
Vermeer. De aannemerij werd ze met de paplepel ingegoten
door opa, vader(s) en oom Leo Lansbergen. Het eerste familielid Wilfred Lansbergen startte in 1994 bij Dura Bouw Rotterdam.
In twaalf jaar tijd wisten ook zijn drie neven en oom aan te haken
bij de Dura Vermeer familie. Oom Leo draagt nu als leermeester zijn
kennis over aan de jongere generatie binnen Dura Vermeer. Momenteel zijn ze alle vijf werkzaam bij Dura Vermeer Bouw Heyma.

Een bekende term in de familiebedrijven is ‘Zn.’, oftewel ‘en zonen’.
Wat de afkorting van ‘en dochters’ is, mag de tijd ons leren. Jos
Huijzer heeft namelijk niet zijn zoon, maar dochter meegenomen
naar het bedrijf. Al van jongs af aan kwam Manouk bij de inframaterieeldienst van Dura Vermeer waar haar vader leiding geeft. Ze vond
het een gezellig klein bedrijf. Dat daarachter een groot concern ligt
kwam ze later achter, toen zij haar carrière begon bij de divisie Infra.
Binnen Dura Vermeer is Manouk verantwoordelijk voor opleidingen.

Bij de familie Dedden werkt vader Jan met zijn twee zonen bij Dura
Vermeer Beton- en Waterbouw. Ondanks dat zijn zonen zijn begonnen in de bloemen heeft ‘de Dura Vermeer sfeer’ ze toch overgehaald
om in de bouw te gaan werken. Met zijn dertig dienstjaren bewijst
Jan dat loyaliteit ook een belangrijk ‘familieaspect’ is. Momenteel is
de familie Dedden werkzaam op het project SAAL Almere.

Dat er niet alleen broers, neven en zonen werken binnen Dura
Vermeer bewijzen ook de blonde zussen Huiberts. Beiden verantwoordelijk voor de communicatie voor de divisie Infra. Hoewel ze
vaak door elkaar worden gehaald - is het een tweeling?; hebben ze
toevallig dezelfde achternaam?; Is het familie? - hebben ze beiden
hun eigen pad kunnen vinden binnen het bedrijf.
DE VERBINDING #02
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Iconisch
1855-2015
We hebben in 160 jaar tijd met onze
bouw- en infrastructurele projecten een
belangrijke bijdrage geleverd aan het gezicht
en de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Uitgezonderd de ettelijke tienduizenden
woningen die we hebben gebouwd,
(Dura Vermeer is één van de grootste
woningbouwers van het land en maakt thans
flinke stappen op het gebied van onderhoud
en renovatie) hebben we de meest iconische
naar eigen inzicht in tijd gezet. Voor sommige
van deze projecten, zoals de Coentunnel of
scholencomplex Technikon (waaronder Grafisch
Lyceum), voeren we nu ook de renovatie uit.
Waarschuwing: over de keuze van projecten kan
niet worden gecorrespondeerd.
DE VERBINDING #02
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door de tijd heen

Renovatie
Oranjeboomstraat,
Rotterdam

Woningen
Zoetermeer

Stadhuis
Lelystad

Gerenoveerd 2014

Coentunnel,
Amsterdam

Verbreding
A4/A16 HSL

Metrostation en
tunnel, Rotterdam
Hoofdkantoor ABN-Amro Bank,
Amsterdam

Gerenoveerd 2015

Parkeergarage P4,
Schiphol

Spoorvernieuwing
Amsterdam – Utrecht

Gerenoveerd
Kantoor Dura,
Crooswijksesingel,
Rotterdam

Scholencomplex
Technicon, Rotterdam

Rijksweg 19

Groothandels
gebouw,
Rotterdam

Haagse
Poort,
Den Haag

JAREN ’60

Fortisbank,
Rotterdam

Kantoor De Brug,
Rotterdam

Stad Rotterdam
Verzekeringen, Rotterdam

JAREN ’40

JAREN 2000

Spoor
Arnhem
Nijmegen

JAREN ’80

JAREN ’50

Gerenoveerd 2014

Reconstructie start- en landingsbaan
luchthaven Zestienhoven

JAREN ’70
Rijksweg 35, kruising
Twentekanaal

Drijvende woningen,
Maasbommel
Verpleeghuis Rijckehove,
Capelle a/d IJssel

Vermeerhuis,
Hoofddorp

Vertrekhal
Holland-Amerikalijn,
Rotterdam

Betuweroute, Zetten

Rijksweg 12, Maarn

JAREN ’90

Gerenoveerd
medio 2000

Beneluxlijn,
Rotterdam

Hilton, Rotterdam

Lijnbaan, Rotterdam

Polderbaan, Schiphol

Hartelkruis,
Rotterdam
Brug Spaarndam

IJboulevard
ring Amsterdam

ANWB, Den Haag
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door de tijd heen

Leidsche Rijntunnel A2, Utrecht

Binnen een familiebedrijf wordt op zeker moment het stokje overgedragen aan de volgende
generatie. Aan deze volgende generatie werken medewerkers ook enthousiast mee. Dura Vermeer
baby’s zijn dan ook geen hoge uitzondering. Organisatiekundige Annemieke Klaren van Dura
Vermeer Bouw Zuid West en adjunct-directeur Pieter Luitjes van Dura Vermeer Bouw Rosmalen
zijn de trotse ouders van een zoon en een dochter, geboren uit een (h)echte Dura Vermeer relatie.

APM Terminals
Maasvlakte II

Fotografie DAISY KOMEN

Kantoor Fluor,
Hoofddorp

Drijvend paviljoen,
Rotterdam

Ode aan de familie
A

nnemieke heeft het stokje van
haar vader overgenomen, die meer
dan dertig jaar voor Dura en later
Dura Vermeer werkzaam is geweest.
Ze kan zich als kind de Sinterklaasfeesten
en de gezelligheid binnen het bedrijf nog
goed herinneren. Met dit in het geheugen

KLPD IJdock,
Amsterdam

Noord/Zuidlijn,
Amsterdam

Kantoor en
productiehal Lely,
Maassluis

kwam ze in 2005 werken bij Dura Vermeer,
waarna ze Pieter ontmoette op een project
in Leidschenveen en de liefde langzaam
opbloeide. Humor is wat de twee verbindt.
Samen zetten zij Jelmer (3,5 jaar) en Saar (6
maanden) op de wereld, die voor de fotogelegenheid haar groengele romper heeft aan-

getrokken. Zullen zij net als hun ouders later
bij Dura Vermeer gaan werken? Worden ze
dan projectvoorbereider, uitvoerder of manager? Of moeten we tegen die tijd denken
aan jobs als drone operator, 3D printspecialist of big data analyst? Als het aan Jelmer
ligt wordt hij gewoon brandweerman.

JAREN 2010
HEDEN
Kantoor Thales,
Hengelo

Spoorverdubbeling
Maasvlakte West

Ruimte voor de
Waal, Nijmegen

Groningen
Airport Eelde

Tweede Coentunnel,
Amsterdam

Floriade 2012
Venlo
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toekomst van de bouw
Onbegrensde
mogelijkheden van 3D
Printing

Slimme gebouwen
en woningen
In de toekomst zijn al onze woningen flexibel
en getechnologiseerd. Zo heeft je woning contact
met al je devices (smartphones, tablets), zodat data
aan elkaar kunnen worden gekoppeld en geïnterpreteerd. Verwarmingen gaan aan als je bijna thuis bent,
koffiezetapparaten zetten ’s ochtends koffie op basis
van je wekker, je zelfrijdende auto gaat boodschappen doen aan de hand van je koelkastinhoud. Je hoeft zelf niet
meer na te denken.

De bouwplaats verandert in een productieplaats met de komst van de 3D-printer. Als er
onderdelen niet zijn, dan print je het ter plekke
uit. Onbeperkt. Naast onderdelen kunnen ook hele
gebouwen worden geprint. In China zijn er bedrijven die
alle onderdelen van gebouwen met een gigantische 3D-printer
maken. De grondstoffen die de printer ingaan: gerecycled
bouwmateriaal, glasvezel, staal, cement en andere grondstoffen. Wat komt er uit de printer rollen? Villa’s, woningen en zelfs flatgebouwen tegen een 80% gereduceerde kostprijs. En het printen gaat snel.
Zo kun je al tien woningen in één
dag printen.

Robots nemen
ons werk over
Robots nemen grotendeels
ons werk over. Mensen gaan
minder werken voor een basisinkomen. Vijftig procent van de huidige
banen komt op de tocht. Geen nood,
het komt onze welvaart alleen maar
ten goede.

Lifestyle

Gebouwen die
biobrandstof maken?
Inmiddels zijn er gebouwen die
smog afweren, CO2 omzetten naar
zuurstof, of dankzij speciaal fotosensitief materiaal elektriciteit kunnen
opwekken en zelfs hun eigen biobrandstof
kunnen creëren. In de toekomst zullen
we zelfreinigende gebouwen hebben, hoe leuk is dat?

De robots
komen er aan
De bouwbranche zal in de komende tien jaar meer veranderen dan in de afgelopen
honderdzestig jaar. Robots, drones, internet-of-things en big data veranderen de
maatschappij. Trendwatcher Richard van Hooijdonk licht een tipje van de sluier op
en geeft ons een kijkje in de toekomst. Hij voorspelt dat de bouwwereld zal worden
geïnspireerd door de buitenwereld in plaats van andersom, ‘omdat er nu zoveel kennis
op straat ligt’. Zijn top 5 van belangrijkste trends ziet er als volgt uit.

Ook hier zijn data de sleutel. Je slimme matras heeft sensoren om je slaapgedrag
te verbeteren en maakt je bijvoorbeeld pas wakker
als je in een lichte slaapfase bent. Ook stuurt het een
melding naar de thermostaat om vast een graad omhoog
te gaan. Pillen zijn uitgerust met elektronica die precies
registreren hoe het met je gaat. Op die manier zijn we in
staat om op tijd in te grijpen als bepaalde waarden in ons
lichaam veranderen. Zo blijven we gezond
en zullen we steeds ouder worden, iets
waar we rekening mee moeten
houden bij het ontwerp van
woningen.

Biografie
Richard van Hooijdonk is trendwatcher en internationaal
topspreker over leven, werken en ondernemen in
een toekomst die drastisch gaat veranderen. Nieuwe
technologie zal impact hebben op alles wat we doen.
Met zijn internationale research team onderzoekt hij
‘megatrends’ als robots, drones, internet-of-things,
3D/4D printing, big data en biomimicry en de effecten van
nieuwe technologie op vele sectoren.
Voor meer informatie:
www.richardvanhooijdonk.com/duravermeer

Fotografie STUDIO OOSTRUM
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toen en nu

Veiligheid
Het is tegenwoordig niet meer voor te stellen dat je zonder
PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) je werk op de
bouwplaats uitvoert. Op het gebied van veiligheid is in de
loop der jaren ontzettend veel veranderd om de veiligheid
van ons allemaal te waarborgen en te verbeteren. Bij wie zou
het nu opkomen om zonder PBM’s en veiligheidsconstructies
over een smalle loopplank met een grote ballast een bouwput
over te steken? Precies, niemand toch?

Computertechnologie
Ooit besloeg deze computer een half
kantoorpand en werd gezegd door de
experts van toen dat er in Nederland
ooit wel honderd computers zouden
zijn. Dura was één van de eerste
bedrijven die begin jaren ’70 automatiseerden, zoals het nu vooroploopt
met BIM. Bijna ieder huishouden in
Nederland is in het bezit van een
computer. Hoeveel mensen zijn er in
Nederland die naast een computer
een tablet en smartphone hebben?
Klinkt bekend?

Tijdgeest

Groot groter grootst
Waar de asfaltcentrale in 1962 nog 60 ton asfalt per uur
produceerde rolt er nu 150 ton per uur uit. Nieuwe technieken, inzichten en materialen maken het mogelijk om meer
werk in minder tijd te maken. Asfaltsets hebben veel meer
capaciteit dan in het verleden. Op deze manier worden
hele snelwegen in een fractie van de tijd van toen voorzien
van een nieuwe laag zwart goud. Ook asfalt is innovatiever
geworden, met veel aandacht voor verduurzaming, zoals
geluidsreducerend, CO2-beperkend en lichtgevend.

Een vooruitblik is niets waard zonder een terugblik. Al was het maar om te
kunnen beseffen hoe snel veranderingen soms gaan. Terugkijkend op 160 jaar
Dura Vermeer kunnen we vaststellen dat onze manier van werken in de bouw
toen er anders uitziet dan nu. Een kleine greep uit veranderingen binnen onze
organisatie en branche.
Fotografie DURA VERMEER

Gereedschap
Sommige dingen veranderen nauwelijks door de jaren heen. Andere zaken
zijn ingehaald door de technologie om
secuurder, veiliger en gemakkelijker te
werken. Neem de 3D laserscanauto van
advies- en ingenieursbureau Advin. De
auto is voorzien van een 360 graden hoge
resolutie fotocamera die digitale beelden
schiet met een snelheid van 1 miljoen
punten per seconde. Het resultaat is
een 3D puntenwolk met een relatieve
nauwkeurigheid van 2 mm. Toch
weer iets anders dan een gewone
tekening.

Ontwerpen
Kostte het uitwerken van een ontwerp vroeger uren en uren schetsen
en konden tekenaars hele kamers
vullen. Die dagen zijn toch echt over.
Waar bouwtekeningen met de computer worden gemaakt is natuurlijk
ook BIM niet meer weg te denken in
onze branche. Om niet alleen het ontwerp te laten zien, maar ook om alle
bouwinformatiestromen bij elkaar te
brengen.
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trouwe klanten

Verbreding A4

Gemeente
Haarlemmermeer

Langetermijncontinuïteit
kenmerkt Dura Vermeer. Onze
klanten vormen hiervan het
bewijs: een lange lijst van
relaties die zijn verweven
met geschiedenis, heden én
toekomst van ons bedrijf. We
pikten een paar van de klanten
uit met wie we samen groot
zijn geworden. ‘We hebben
dezelfde visie en waarden.’
Vermeerhuis, Hoofddorp

Bouwinvest
Bouwinvest en Dura Vermeer werken al meer dan 40 jaar nauw samen. In de
zestiger jaren is er gezamenlijk gewerkt aan de wederopbouw van Nederland en
ook in huidige tijden, met focus op herontwikkeling en vraag gestuurd ontwikkelen en bouwen, weten we elkaar te vinden. Dick van Hal, CEO van Bouwinvest
vertelt: ‘Onze langdurige succesvolle samenwerking met Dura Vermeer komt
doordat we dezelfde visie en waarden hebben. We gaan voor hoge kwaliteit,
lange termijn denken, veelzijdigheid, ondernemerschap en duurzaamheid.’
‘Dura Vermeer is net als wij actief gebleven tijdens de crisis. Dankzij die inspanningen in de afgelopen jaren, hebben we nu samen veel waardevaste bijzondere
projecten in aanbouw. De 0-op-de-meter-woningen in Rijswijk-Buiten, Casa 400
in Amsterdam, een uniek concept dat gedurende de zomermaanden volledig
hotel is en gedurende het collegejaar een deel van de hotelkamers als studentenkamers aanbiedt. Mijn favoriet is absoluut de transformatie van de C&A aan
het Damrak. Het afbreken en opbouwen van een gebouw op díe locatie, in hartje
centrum van Amsterdam, enkel al de logistiek rond de tijden waarop het bouwverkeer mag rijden. Dat is écht vakwerk. En natuurlijk de Pontsteiger, dat is een
icoon in wording.’

Ymere

De gemeente Haarlemmermeer was in de
jaren ’60 de eerste opdrachtgever van N.V.
Aannemingsmaatschappij P. Vermeer. De
polder, veelal nog agrarisch gebied, stond
aan de voet van de sterke groei van Vermeer. Honderden woningen werden elk jaar
gebouwd en Vermeer maakte al deze wijken
bouw- en woonrijp. Het begon allemaal met
een bruggetje op de kruising midden in het
centrum van Hoofddorp. Enkele jaren later
verwierf Vermeer de opdracht om de A4
ter hoogte van Hoofddorp te verbreden.
Het was pionieren, samen met de andere
bedrijven die met de Haarlemmermeer
meegroeiden, zoals de bloemenveiling en
Schiphol. Ook dat waren grote klanten
van Vermeer. De band met de gemeente
Haarlemmermeer is sterk gebleven en de
maatschappelijke betrokkenheid groot.
Tot op de dag van vandaag. De projecten
en initiatieven waar Dura Vermeer en de
gemeente samen in optrekken zijn talrijk,
zoals het duurzame netwerk-event SHARE,
de Versnellingskamer en Enginn waar lokale
start-ups in Beukenhorst, het kantoor van
de divisie Infra, een plek hebben gekregen.
Niet meer in het lokaal bekende Vermeerhuis aan de Kruisweg. Toen dat in de jaren
’80 werd opgeleverd, stond het ver buiten
de dorpsrand en had het een prachtig
uitzicht over de weilanden. Zo mooi, dat
bejaarden aan de deur stonden om te vragen of ze een plekje konden reserveren in
dit “Vermeerhuis”.

Damrak, Amsterdam

Partners op verschillende projecten zijn woningcorporatie
Ymere en Dura Vermeer al tientallen jaren. Sinds 2010 doen
ze ook aan co-making. De laatste twee jaar alleen net iets
anders dan anders. Beide partijen hebben als ultiem einddoel
om kwaliteit en betaalbaarheid voor de eindgebruiker te
garanderen. Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer
bij Ymere: ‘We zijn een lange relatie aangegaan met Dura
Vermeer omdat we dezelfde filosofie hanteren; de klant
centraal en daarbij willen weten wat de klant belangrijk
vindt. De relatie zijn we voor vijf jaar aangegaan met de
optie tot verlenging van nog eens vijf jaar. Dat vraagt om
een bijzondere samenwerking, commitment, vertrouwen en
de durf om elkaar aan te spreken. Daar maken we mooie
stappen in. We investeren in teams om ze goed in hun
kracht te zetten waardoor we kennis borgen. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van het programma Ymere Vernieuwt en
de gezamenlijk opgezette Co-making Academy. Vanuit het
co-makership willen we samen het proces zo effectief en
efficiënt mogelijk inrichten, zodat het product voor de klant
steeds beter, duurzamer en betaalbaarder wordt, zoals het
verlagen van de energielasten van bewoners. Daarnaast
gaan we steeds vraaggerichter werken in plaats van
aanbodgericht. Op die manier komen we tot mooie procesen productinnovaties.’

Van der Pekbuurt, Amsterdam

Gasunie
Nederland schakelde in de jaren ’60 over op aardgas, waardoor veel
nieuwe gasdistributieleidingen moesten worden aangelegd. Vermeer
zag kansen te groeien in deze markt en sloeg haar slag in 1971 met de
overname van Aannemingsmaatschappij Vloeigas Pijpleiding NV. Vanaf
dat moment werden er onder de Vermeervlag opdrachten voor N.V.
Nederlandse Gasunie uitgevoerd, tot op de dag van vandaag. De NoordHollandse mentaliteit van de Vloeigassers/Vermeerders klikte goed met
de Groningse Gasunie. De naam Vloeigas bestaat al een tijdje niet meer
en de activiteiten worden nu uitgevoerd onder de naam Dura Vermeer
Ondergrondse Infra. Daar doen sommige medewerkers al meer dan
dertig jaar projecten voor Gasunie. De onderlinge relatie is praktisch
en warm, waarbij de insteek is dat de betrokken medewerkers van Dura
Vermeer en Gasunie ook echt gezamenlijk een project maken. Dankzij
Gasunie heeft Dura Vermeer de afgelopen jaren de kans gekregen haar
kennis binnen de organisatie en die van de medewerkers op te schalen
en vooral geleerd dat een enthousiaste en proactieve houding wordt
gewaardeerd.

Gele panden, Amsterdam

Gasleiding, Deventer

Pontsteiger, Amsterdam
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gadgets van toen

Weggevertjes van betekenis

Hier mag uit
gedronken worden

Jaren ’80
Dura schuifpuzzel

(bij voorkeur doen we dat samen)

Laat ons maar schuiven

Geen bedrijf zo groot of zo klein of het heeft wel zijn eigen promotiegeschenken.
Want er is altijd wel een aanleiding of gelegenheid te vinden om iets te vieren of weg te
geven. Het was even zoeken, maar we hebben een aardige verzameling van weggevertjes
kunnen vinden uit de periode van Dura en Vermeer. De promo’s hebben een speciale
betekenis, passend bij de tijd en de organisatie van toen.

(want we houden van puzzelen)

Fotografie BORIS SCHOUTEN

1980 | 125 jaar Dura

Een bedrijf waar muziek in zit

Eind jaren ’90
Vermeer kopje

gedenkpenning

Deze pet past
ons allemaal
(en we leveren ook maatwerk)

(maar dat wisten we al langer)

Hiermee mag je
jezelf mee op de
borst kloppen
(maar daarna gewoon weer
aan het werk)

We schrijven
geschiedenis

Jaren ’90
Dura cap

(en omarmen de toekomst)

2005 | 150 jaar
Dura Vermeer
jubileumboek

(maar gaan de uitdagingen
niet uit de weg)

Jaren ’90
Vermeer
memohouder

1981
25 jaar Vermeer
box met
3 langspeelplaten

De Dura lucifers
werken aanstekelijk

We houden van
gemakkelijk

we lopen niet achter

(en ze zijn nog lang niet opgebrand)

(en blijven bij de tijd)
Jaren ’80
Dura lucifers

1994
Dura zonnebril

Jaren ’90
Dura horloge

Serious gaming
hadden we toen al
(en nog lang niet uitgespeeld)

We zijn trots op
onze historie
(en kijken vooral vooruit)

We zagen het
toen al goed
(ook bij slecht weer)

Eind jaren ’90 | Vermeer spel

1981 | Vermeer Facetten

bordspel

jubileumnummer, 25 jarig bestaan
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Grensverleggend
bezig
Al 160 jaar
In 2055 wonen, werken, ondernemen en
recreëren op Mars? Niet gek gedacht toch,
in deze door hoogwaardige technologie en
slimme digitalisering gedreven tijden.
We willen met elkaar vooruit, want stilstand
is achteruitgang.

Dura Vermeer begrijpt dat als geen ander.
We omarmen de ontwikkelingen en
toepassingen in digitalisering als BIM die
niet alleen ons werk, maar ook ons leven
makkelijker, leuker en prettiger maken. Dura
Vermeer, al 160 jaar grensverleggend bezig.

