Verbeeld de toekomst,
stuur ons jouw visie!

Tot 30 oktober 2020 23:59:59 uur heb je de tijd om een
ontwerp in te sturen.
Uiterlijk december 2020 maakt de vakjury bekend wie
het prijzengeld heeft gewonnen. De precieze datum
wordt nog bekend gemaakt.
IN SAMENWERKING MET:

ONTWERPVEILIGEOMGEVING.NL
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ONTWERPWEDSTRIJD
SPOORZONEAMSTELWIJCK

VOORWOORD

HET NETWERK ONTWERP VEILIGE OMGEVING IS SINDS 2013
ACTIEF EN STIMULEERT VROEGTIJDIGE BETROKKENHEID
VAN OMGEVINGSVEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN. DAT
DOEN WE DOOR DE SAMENWERKING TUSSEN RUIMTELIJKE
ONTWIKKELAARS EN VEILIGHEIDSDESKUNDIGEN TE VERSTERKEN.

“HET STIMULEREN
VAN VROEGTIJDIGE
BETROKKENHEID VAN
OMGEVINGSVEILIGHEID IN
RUIMTELIJKE PLANNEN.”
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Met deze prijsvraag willen wij graag studenten,
trainees en professionals de gelegenheid geven om hun
capaciteiten op het ‘veilig ontwerpen’ van het gebied
Amstelwijck in de gemeente Dordrecht te etaleren.
De gemeente Dordrecht is op zoek naar inspirerende
concepten die helpen bij het verder inrichten van dit
gebied.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

We bedanken alle betrokken instanties voor de prettige
samenwerking in deze ontwerpwedstrijd. We wensen
alle deelnemers heel veel succes met een maken van een
origineel, inspirerend en veilig ontwerp.
Namens het team Ontwerp Veilige Omgeving,

Nancy Oberijé
Programmamanager
Ontwerp Veilige Omgeving
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In de wereld van planologen, stedenbouwers en
architecten is deelname aan een ontwerpwedstrijd een
mogelijkheid om je als professional te presenteren en
het levert mogelijk een interessante vervolgopdracht of
prijzengeld op.

IN HET KORT

PLANNING

Deze ontwerpwedstrijd biedt de kans om je capaciteiten
op het gebied van ‘veilig ontwerpen’ te etaleren. OVO zoekt
enthousiaste teams met studenten, trainees en professionals
die een veilig ontwerp voor het gebied Spoorzone-Amstelwijck
(Dordrecht) willen maken.

PRIJSVRAAG
Ontwerp de Spoorzone-Amstelwijck tot een veilig woongebied
met een nieuwe halte voor een lightrailverbinding, waarbij
aandacht is voor de externe veiligheid en het klimaat.

WINNAAR
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De beste drie teams mogen hun ontwerp presenteren op
een nog nader te bepalen manier (e.e.a. is afhankelijk van de
ontwikkelingen rondom Covid-19). Hiermee kunnen zij aan het
werkveld laten zien wat hun capaciteiten zijn op het gebied
van ‘veilig ontwerpen’. Uit deze teams wordt het winnende
team gekozen dat een cheque ter waarde van €2.000,00 wint.

OPDRACHTGEVER
Programma Ontwerp Veilige Omgeving (OVO)

CONTEXT

14 SEPTEMBER 2020 (23:59)

Dordrecht ligt tegen het nationaal park de Biesbosch aan en
tussen de rivieren de Oude Maas en de Dordtsche Kil. Het is de
oudste stad van Holland en heeft een levendig en historisch
centrum. Het behouden van deze gebiedsidentiteit zal het
uitgangspunt zijn bij de verdere ontwikkelingen binnen
Dordrecht. Zo ook bij het realiseren van 10.000 woningen
in de periode tot aan 2030. Daarmee wil de gemeente haar
inwoneraantal laten stijgen, waarbij vooral wordt ingezet op
het aantrekken van jongeren en gezinnen.

Vanaf dit moment gaat de ontwerpwedstrijd van start en kan
er niet meer worden ingeschreven op de ontwerpwedstrijd.

25 SEPTEMBER 2020
Op deze datum vindt een excursie plaats in het gebied
Spoorzone-Amstelwijck te Dordrecht. Tijdens deze dag
zullen deelnemers zien en horen wat de huidige invulling en
gebiedsidentiteit van de Spoorzone-Amstelwijck is. Ook wordt
een toelichting gegeven op de gemeentelijke en provinciale
visies over de herontwikkeling van het gebied. De deelnemers
worden verder geïnformeerd over wat er bedoeld wordt
met een gezonde en veilige leefomgeving aan de hand van
verschillende thema’s zoals mobiliteit, externe veiligheid,
geluid en klimaat.

Amstelwijck is één van de gebieden in de stad waar
nieuwbouw op grotere schaal staat gepland. Het gebied kent
een unieke identiteit, onder andere door de ligging aan de
rand van het centrum en het nationaal park de Biesbosch.
De aanwezige Oostkil is een belangrijke kwaliteitsdrager
van het gebied en vormt enerzijds een buffer en anderzijds
een verbindend element met de verschillende gebieden
binnen Amstelwijck. Naast de Kilweg vormen de aanwezige
poldersloten de basisstructuur van het gebied. Het is de
wens van de gemeente om de aanwezige blauwgroene
structuren te versterken met als doel toekomstige
woonkwaliteit en een duurzame woonomgeving te creëren.
Door de relatief geïsoleerde ligging, los van bestaande
woongebieden, kan in het gebied een eigen unieke identiteit
en woonkwaliteit worden gemaakt waarin thema’s als
duurzaamheid, energieneutraliteit, natuurinclusief bouwen
en klimaatbestendigheid belangrijke aspecten zullen zijn.

De wijze waarop de excursie plaats vindt is afhankelijk van de
mogelijkheden in verband met de stand van zaken rondom
Covid-19. Tijd en programma worden dus later bekend
gemaakt.

30 OKTOBER 2020 (23:59)
Tot en met dit tijdstip kunnen de ontwerpen met bijhorende
toelichting worden ingezonden via een e-mail naar: info@
ontwerpveiligeomgeving.nl. Wanneer de inzending in goede
orde ontvangen is, krijg je een ontvangstbevestiging.

DECEMBER 2020
Uit alle inzendingen zal de vakjury de drie beste inzendingen
selecteren die hun ontwerp mogen presenteren. Uiterlijk 27
november zullen de teams hier via de mail van op de hoogte
worden gebracht. Ook de teams die niet in de top drie zijn
geëindigd, zullen bericht krijgen. De precieze datum wordt
later bekend gemaakt. Na de presentaties van de drie beste
inzendingen wordt de winnaar bekend gemaakt en de prijs
uitgereikt. Alle teams die hebben deelgenomen aan de
ontwerpwedstrijd zijn uitgenodigd om de presentatie bij
te wonen. Datum, locatie, tijd en programma worden later
bekend gemaakt.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

DE ONTWERPLOCATIE

Het gebied waar de gemeente tijdens de Ontwerpwedstrijd
een nieuw ontwerp voor wil zien is de Spoorzone-Amstelwijck.
Zie ook de afbeelding op deze pagina. Bij de herontwikkeling
van het gebied, dat naast de spoorweg in het oosten van
Amstelwijck ligt, moet worden ingespeeld op de mogelijke
komst van een nieuwe halte voor een lightrailverbinding.
Dordrecht maakt namelijk deel uit van het ‘daily urban
system’ van de Zuidelijke Randstad, met Rotterdam in het
bijzonder. Dit betekent dat er veel dagelijkse verplaatsingen
worden gemaakt tussen beide steden met een werk of
onderwijs motief. Rondom de mogelijke halte is een zekere
functiemenging wenselijk. Naast wonen kan gedacht worden
aan aanvullende functies die zorgen voor de gewenste
levendigheid rondom het nieuwe vervoersknooppunt. Door de
nabij gelegen A16, N3 en spoorweg moet bij het ontwikkelen
van de Spoorzone-Amstelwijck wel rekening gehouden
worden met externe veiligheid en geluidsoverlast. Het gebied
waarvoor een nieuw ontwerp gemaakt mag worden, is op de
kaart gemarkeerd.
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KANS

VEILIGHEID ALS ONTWERPVARIABELE

VEILIGHEID ALS ONTWERPVARIABELE

Ruimtelijke kwaliteit
Wonen
Werken en voorzieningen
Mobiliteit
Externe veiligheid
Geluid
Lucht
Hinder bedrijven
Openbare ruimte
Cultureel erfgoed
Energie
Ecologie en groen
Klimaat en water
Circulair
Sociaal

02.
MOBILITEIT

hoog

De ontsluiting van het plangebied voor
autoverkeer verloopt via de Laan van Londen en de
Smitsweg. Voor fietsers en voetgangers zijn diverse
verbindingen aanwezig. De parkeersituatie zal als
volgt zijn: maximaal één auto mag op eigen terrein
geparkeerd worden. Mensen die in het bezit zijn
van een tweede auto, alsook bezoekers, moeten
deze op afstand parkeren zodat langzaam verkeer
wordt gestimuleerd en autogebruik ontmoedigd.
De wens is dan ook om daarbij het autoverkeer te
beperken om de leefbaarheid te garanderen.

03.
GELUID
Door haar ligging aan de A16, N3 en de spoorweg is het gebied SpoorzoneAmstelwijck goed ontsloten, maar is de geluidsbelasting hoog. De opgave is om
met maatregelen en ontwerp een akoestisch leefmilieu te realiseren dat past bij
een gezonde leefomgeving en het beoogde woonmilieu. Binnen een ‘stedelijk
woonmilieu’ mag de geluidsbelasting iets hoger zijn dan de 48 dB die normaal
wordt aangehouden binnen een ‘suburbaan woonmilieu’. Wel geldt dat er rekening
gehouden moet worden met geluidsgevoelige gebouwen en dat er voldoende
maatregelen worden getroffen ter bescherming van personen in die gebouwen. Bij
het nemen van deze maatregelen moet echter voorkomen worden dat Amstelwijck
een wijk tussen de schermen wordt.

01.
EXTERNE VEILIGHEID
Over de A16, N3 en de spoorweg worden
gevaarlijke stoffen getransporteerd. Wanneer dit
misgaat kan er een brand of explosie ontstaan en
vallen er slachtoffers. Op de kaart is te zien dat
het transport van gevaarlijke stoffen zorgt voor
een brandaandachtsgebied van 30 meter en een
explosieaandachtsgebied van 200 meter vanaf de
rand van de (spoor)weg. Dat betekent dat binnen
deze gebieden rekening gehouden moet worden
met de kans op het overlijden van een groep van
tien of meer personen per jaar als rechtstreeks
gevolg van een brand of explosie. Hieraan
kan worden voldaan door bijvoorbeeld geen
beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare
gebouwen in deze gebieden te plaatsen. Wanneer
deze gebouwen wel in deze gebieden worden
geplaatst, dan moeten er voldoende maatregelen
getroffen worden ter bescherming van personen
in die gebouwen.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING

04.
KLIMAAT
Het doel is dat Dordrecht in 2035 klimaatneutraal is. Daarvoor
zijn procesafspraken gemaakt gericht op het verminderen van de
wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroten
van de biodiversiteit. De beleidsregel voor Amstelwijck is daarbij
klimaatadaptief bouwen, waarbij concrete prestatie-eisen gesteld
worden aan de ontwikkeling van Amstelwijck:
->	hevige neerslag leidt niet tot grote schade aan infrastructuur,
gebouwen, eigendommen of groen in of buiten het plangebied;
->	langdurige droogte leidt niet tot verdroging of schade aan de
gebouwde omgeving;
->	de bebouwde omgeving biedt voetgangers, fietsers, spelende
kinderen en ouderen bescherming tegen hittestress;
->	de bebouwde omgeving is bestand tegen overstromingen;
->	alle nieuwbouw is energieneutraal.

ONTWERPWEDSTRIJD SPOORZONE-AMSTELWIJCK, DORDRECHT
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Ze zijn gekomen tot een kolom waarbij ‘basis’ het wettelijk
minimumniveau aangeeft en waarbij ‘middel’ en ‘hoog’ laten
zien dat op diverse onderdelen van de leefomgeving een hogere
kwaliteit wenselijk is dan wat wettelijk voorgeschreven is.
Hieronder worden de belangrijkste thema’s op het gebied van
gezond en veilig leven toegelicht.

Onderdeel

middel

De gemeenteraad van Dordrecht
heeft gekeken welke thema’s ze
het belangrijkst vinden om te
waarborgen binnen het plangebied
Spoorzone-Amstelwijck.

basis

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
ALS ONTWERPVARIABELEN
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OMGEVINGSVISIES
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OMGEVINGSVISIES

OMGEVINGSVISIE
In de provinciale omgevingsvisie is
PROVINCIE
het gebied, dat loopt van Dordrecht tot
aangewezen als ‘hoogstedelijke
ZUID-HOLLAND Leiden,
zone’. Deze zone kenmerkt zich
door een goede connectiviteit,
hoogwaardige stedelijke voorzieningen
en een internationaal onderscheidende
kennisinfrastructuur.
Binnen deze zone zijn er mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen,
maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met de huidige
gebiedsidentiteit, de samenhang tussen ruimtelijke elementen en de
samenhang tussen kavelindeling en de omgeving. De gebiedsidentiteit van
Amstelwijck is terug te vinden in de kwaliteitskaart van de provincie ZuidHolland. De kwaliteitskaart bevat de belangrijkste kenmerken (richtpunten)
van een gebied die herkenbaar moeten blijven. Karakteristiek voor ZuidHolland zijn de delta-, veen-, rivieren- en kustlandschappen.
Voor meer informatie:
->	Omgevingsvisie – Omgevingsbeleid Zuid-Holland (2019)
->	Kwaliteitskaart – Provincie Zuid-Holland

ONTWERP VEILIGE OMGEVING
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STRUCTUURVISIE
GEMEENTE DORDRECHT

Hierbinnen kunnen de dichtheden hoger zijn en is de maximale bouwhoogte 25 meter. Deze 25 meter mag
overschreden worden wanneer het hoogbouw betreft die mede is bedoeld voor de akoestische afscherming
van het achterliggende woongebied. Binnen de spoorzone is ook functiemenging denkbaar, vooral wanneer
er een nieuwe halte wordt geplaatst. Daarbij moet niet worden gedacht aan detailhandel, want daar is al
een overschot aan in Dordrecht. Voor een supermarkt is nog wel plek, net zoals het gewenst is dat er een
basisschool wordt gerealiseerd. Daarbij wordt vooruit gelopen op de groei van het inwoneraantal in verband
met de toekomstige uitbreiding met 10.000 woningen in Dordrecht. Op dat moment kan ook gedacht
worden aan een huisarts, kinderopvang en apotheek.

Aan de ontwikkeling van het
gebied liggen tot slot een
drietal principes ten grondslag:
01.	Amstelwijck moet een voorbeeld
zijn voor innovaties op het
gebied van energieneutraliteit,
circulaire systemen, mobiliteit en
gezondheid;
02.	Amstelwijck is een aantrekkelijke
groen-blauwe woonwijk met een
diversiteit aan woningtypen in een
natuurlijke omgeving;
03.	Amstelwijck borduurt voort op de
ruimtelijke opzet van historische
structuren en kwaliteiten met als
centrale element de Oostkil.
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In de gemeentelijke structuurvisie is Amstelwijck
aangewezen als ‘suburbaan woonmilieu’. Dit woonmilieu
kenmerkt zich door een groene uitstraling en een lage
woningdichtheid. Het aandeel eengezinswoningen is
groot en woningen hebben meestal een grote tuin.
Gestapelde woningbouw komt voor in een parkachtige
omgeving waarbij de maximale bouwhoogte 25 meter
is. Voor de randen van Amstelwijck, dus de spoorzone, is
een ‘stedelijk woonmilieu’ mogelijk.

STRUCTUURVISIE
DRECHTSTEDEN
Voor de regio Drechtsteden is de spoorzone
de plek in Dordrecht en Zwijndrecht waar de
kansen liggen om de verstedelijkingsopgave
voor Zuid-Holland te realiseren. De gemeente
Dordrecht en Zwijndrecht en de provincie
Zuid-Holland hebben dan ook samen het
‘ambitiedocument Spoorzone’ opgesteld.

De uitgangspunten zijn:
01.	Bijdragen aan de woonopgave in de
Drechtsteden én Zuid-Holland;

02.	Groei van banen en versterken van de
economische positie;

03.	Maximaal verbinden van wijken en het
opheffen van ruimtelijke barrières;

04.	Openbaar Vervoer als drager van de
verstedelijking en de economie;

05.	Duurzaam, gezond, veilig en
klimaatbestendig.

Dit vraagt om bijzondere woonconcepten,
voorzieningen en een kwalitatieve openbare
ruimte waarin hoge dichtheden bereikt
kunnen worden en waarin menging met
werkfuncties mogelijk is.
Voor meer informatie (pdf ):
->	Ambitiedocument Spoorzone ZwijndrechtDordrecht

Voor meer informatie:
->	Amstelwijck 2020 - Bestemmingsplan

ONTWERP VEILIGE OMGEVING
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DEELNAME EN INZENDING

REGLEMENT

Deelname
en inzending

REGLEMENT
De poster op A1 formaat en de toelichting dienen
digitaal als Pdf-bestand te worden aangeleverd via
info@ontwerpveiligeomgeving.nl als bijlage van een e-mail.

DEELNEMERS
->	De prijsvraag is bedoeld voor studenten, trainees en
professionals met ervaring binnen bijvoorbeeld de
planologie, stedenbouw, landschapsarchitectuur en
architectuur, stadsgeografie, mobiliteit en veiligheidskunde.
->	Een team moet bestaan uit minimaal drie personen.
De voorkeur gaat uit naar multidisciplinaire teams
waarbij de teamleden verschillenden opleidings- en/of
werkachtergronden hebben, maar dit is geen vereiste.
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AANMELDEN
->	Meld je aan voor de prijsvraag via de aanmeldpagina op
onze website of onderstaande aanmeldlink. Vermeld in je
aanmelding:
-> Je naam, emailadres en telefoonnummer;
-> De namen van je teamgenoten;
->	De organisatie (hogeschool, universiteit, bedrijf, etc.) die jullie
vertegenwoordigen.
Aanmelden kan via onze website
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Zet in deze e-mail in ieder geval de volgende informatie:
->	De titel van jullie ontwerp;
->	De namen van alle teamleden;
->	De organisatie die jullie vertegenwoordigen.

BEOORDELINGSCRITERIA
Een vakjury zal de ontwerpen uiteindelijk beoordelen. De jury let
bij het beoordelen van de inzendingen op de volgende punten:
->	De verwerking van de gezondheids- en veiligheidsthema’s in
het ontwerp (25)
->	De verwerking van de gebiedsidentiteit en de omgevingsvisie
van de gemeente (25)
->	Realisatiekans van het voorstel (20)
->	Overtuigingskracht van het voorstel (20)
->	Innovativiteit en creativiteit in het voorstel (5)
->	Presentatievorm- en techniek van het ontwerp (5)
Tussen haakjes is weergegeven hoeveel punten te halen zijn voor
het betreffende onderdeel. In totaal zijn er dus 100 punten te
krijgen.

GEVRAAGDE EINDPRODUCTEN
->	Een poster met de uitwerking van het ontwerp op A1
formaat, met maximaal 300 woorden per poster. Geef een
visie op het gebied in een grotere context (schaal 1:5.000).
->	Een toelichtingsdocument waarin wordt omschreven hoe er
rekening is gehouden met de bestaande gebiedsidentiteit,
de omgevingsvisie van de gemeente en de gezondheid- en
veiligheidsthema’s. Maximaal 10 pagina’s in totaal, waarvan
maximaal 5 pagina’s aan tekst.
LET OP! De eindproducten zullen niet worden beoordeeld wanneer
ze niet aan het bovenstaande voldoen en het team maakt dan ook
geen kans op de prijs.

ONTWERP VEILIGE OMGEVING
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Inzendingen die te laat en/of niet via info@
ontwerpveiligeomgeving.nl worden ontvangen zijn
uitgesloten van deelname.
Inzendingen die niet voldoen aan de volgende vereisten
worden niet meegenomen in de beoordeling:
-> E en A1 poster met een schaal van 1:5000 en maximaal
300 woorden;
-> E en toelichtingsdocument waarin voldoende wordt
stilgestaan bij de bestaande gebiedsidentiteit, de
omgevingsvisie van de gemeente en de gezondheiden veiligheidsthema’s. Maximaal 10 pagina’s in totaal,
waarvan maximaal 5 pagina’s aan tekst.
De jury beoordeelt de geanonimiseerde inzendingen
vervolgens aan de hand van de in deze brochure genoemde
beoordelingscriteria. Op basis van deze beoordeling wordt
er een top drie van teams gekozen. Deze teams mogen
hun ontwerp presenteren, waarna de winnaar wordt
bekendgemaakt. Dit zal allemaal in december plaatsvinden
op een nader te bepalen datum en tijdstip.
Vragen met betrekking tot de ontwerpwedstrijd kunnen
gesteld worden via e-mailadres
info@ontwerpveiligeomgeving.nl. De vragen worden
gebundeld en de antwoorden worden naar alle
ingeschreven deelnemers verzonden. Alle communicatie
gaat verder ook via het genoemde emailadres.
Het staat de opdrachtgever (de gemeente Dordrecht)
vrij het ingezonden materiaal voor eigen doeleinden te
gebruiken, in overleg met de inzenders en met juiste
citering.
Leden van het team Ontwerp Veilige Omgeving,
medewerkers van de gemeente Dordrecht, medewerkers
van de provincie Zuid-Holland, medewerkers van
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de juryleden zijn
uitgesloten van deelname.
De jury bestaat uit medewerkers van de genoemde
samenwerkingspartners. De definitieve samenstelling van
de jury wordt via de website bekend gemaakt.

ONTWERPWEDSTRIJD ACHTERSLUISPOLDER ZAANSTAD
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RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN

COLOFON
Teksten

Gemeente Dordrecht
Roelf Bollen
Dirk van de Rijdt

			
			
			

Ontwerp Veilige Omgeving
Nancy Oberijé
Nandi van Voorst

Vormgeving Bestwerk.nl
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Het programma Ontwerp Veilige Omgeving stimuleert het
vroegtijdig meewegen van ‘(omgevings)veiligheid’ in het ontwerp
van een gebied of gebouw. Met een groot netwerk van (young)
professionals werken we aan deze doelstelling. Het programma
wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland.

OVO - Ontwerp Veilige Omgeving
Leeuwenbrug 87a
7411 TH Deventer - NL
085 - 070 47 32
info@ontwerpveiligeomgeving.nl
www.ontwerpveiligeomgeving.nl
ONTWERPVEILIGEOMGEVING.NL

