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Welkom in TudorPark
TudorPark. Een naam waar allure en stijl in doorklinkt - die van Engelse 
vorstenhuizen. Met TudorPark bouwen we in Hoofddorp een stukje 
van die Engelse allure. De sfeer van weleer en de luxe van vandaag gaan 
hand in hand in een bijzonder nieuwbouwproject. 

Alleen al de ligging van TudorPark zorgt voor een exclusieve sfeer - 
pal aan de Toolenburger Plas, een groen stukje Hoofddorp. Natuur en 
water zijn belangrijke ingrediënten in het bijzondere plan. De woningen 
maken TudorPark uniek: ze zijn allemaal anders, met stuk voor stuk 
een eigen identiteit. Je vindt een grote variatie in woningtypen: van een-
gezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen tot appartementen 
en vrijstaande woningen. De architectuur is geïnspireerd op die van de 
Tudor-dynastie: romantisch en statig. 

In TudorPark woon je straks heerlijk. Hier heb je alles binnen handbereik. 
Hier profiteer je van de vele voorzieningen van Hoofddorp, maar ook die 
van Haarlem en Amsterdam. Hier kun je met je woning laten zien wie je 
bent. Kies je voor TudorPark, dan kies je voor allure.
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De Engelse Tudor-stijl: 
een rijk gevoel voor iedereen 

HISTORIE

Petra Brouwer – Architectuurhistorica

“ De ambitie bij TudorPark  
is hoog: de Tudor-stijl zo 
dicht mogelijk benaderen.” 

De Tudorstijl
De Tudor-dynastie spreekt tot de verbeelding. De 
Tudors bekleedden het koningschap van Engeland 
en Wales van 1485 tot 1603. Van 1541 tot 1603 
regeerden zij ook over Ierland. De Tudors maakten 
van Engeland een machtige renaissance-natie. 
De Engelse literatuur, wetenschap, architectuur 
en handel kwamen tot bloei.  

Je herkent de Tudorstijl aan de vele versieringen 
in het metselwerk: bogen, trapgevels en pinakels 
(slanke, torenvormige sierelementen op daken en 
vensters). Ook de interieurs waren rijk versierd. In 
het Engelse plaatsje Chester is nog veel originele 
Tudor- architectuur te vinden. 

De stijl is in de eeuwen na de Tudor-dynastie veel 
gebruikt als inspiratiebron voor moderne(re) archi-
tectuur. Ook in TudorPark hebben de architecten 
zich laten inspireren door de stijl. De romantiek van 
de oorspronkelijke stijl herken je direct, maar is wel 
vertaald naar de wensen en smaak van onze tijd.
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Hendrik VIII was van 1509 tot 1547 koning 
van Engeland. Hij stamde uit het Huis 
Tudor en staat bekend als het prototype 
van de zelfbewuste renaissance-vorst. 
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OMGEVING

Stadse voordelen met de 
sfeer van een romantisch
plattelandsdorp   

Een waterplas vol mogelijkheden 
Op en rond de Toolenburgerplas kun je je als 
watersporter volop uitleven: zwemmen, duiken, 
surfen en zeilen. Fanatieke sporters vinden er 
een sportief extraatje: rondom de plas is het 
Timepointsysteem aangelegd. Hiermee kunnen 
hardlopers, fietsers, skeelers en nordic walkers 
via een chip hun rondetijden bijhouden. Ook kun 
je meedoen aan de wekelijkse bootcamp-sessie.
Verder is de plas natuurlijk een paradijs voor 
zonaanbidders: ga lekker liggen op een van de 
strandjes of ligweiden rondom de plas of pik een 
terrasje bij een van de horecagelegenheden. 

TudorPark, thuis in Hoofddorp 
Een chique ‘dorp’ in de Randstad: dat is TudorPark. 
Met stadse voordelen door de ligging vlakbij 
Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en Schiphol, 
gemixt met de ruimte en de sfeer van een roman-
tisch plattelandsdorp. Het winkelcentrum van 
Toolenburg ligt vlakbij, en binnen tien minuten 
ben je in het centrum van Hoofddorp, met een 
modern winkelhart en gloednieuwe culturele 
voorzieningen. Rond TudorPark vind je ook 
verschillende basisscholen, waar je kinderen 
heerlijk spelen, leren en groot worden. 

Lekker bereikbaar
Via een nieuwe aansluiting zit je vanuit TudorPark 
zo op de A4. Met de Zuidtangent reis je vanuit de 
wijk snel naar Schiphol, Haarlem, Amsterdam- 
Zuid en het treinstation van Hoofddorp.

Ontspanning troef
Genieten van het buitenleven en ontspannen 
wanneer en hoe je maar wilt? Dan zit je in Tudor-
Park perfect. De Toolenburgerplas en Sportpark 
Toolenburg bieden een scala aan (sport)mogelijk-
heden. Hoofddorp en omgeving kent meer dan 
30 heerlijke restaurants en een divers aanbod 
aan winkels voor al je shopwensen. Ook cultuur-
liefhebbers kunnen hun hart ophalen in Theater 
de Meerse, Pier K en de bioscoop Cinemeerse. 

Cultuur snuiven 
Het gloednieuwe Theater de Meerse biedt in haar 
drie zalen en vier expositieruimtes een divers aanbod 
aan toneelvoorstellingen, cabaret, muziek en dans. 
Pier K verzorgt spannende cursussen, projecten 
en workshops. In het centrum van Hoofddorp vind 
je bioscoop Cinemeerse met acht zalen en 1100 
zitplaatsen. Ook lekker uit eten, een borreltje of 
een avondje dansen doe je gewoon in Hoofddorp.  
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Hoofddorp

1. Winkelcentrum Toolenburg
2. Treinstation
3. Toolenburgerplas
4.  Sportcentrum  

Koning Willem-Alexander
5. Restaurant Long Island
6. Restaurant Lieveling
7. Haarlemmermeerse Bos
8. Papa’s Beach House
9. Pier K
10. Theater de Meerse
11. Bioscoop Cinemeerse
12. Park21
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OMGEVING

“ Er zijn genoeg 
recreatievoorzieningen 
voor kinderen”
Familie Schuit - bewoners van fase 1

Eten aan het water 
Hard gewerkt of flink gesport? Dan is het heerlijk 
bijkomen in een van de restaurants aan het water. 
Restaurant Long Island vind je aan de kant van de 
IJweg, met een zonnig en overdekt terras aan het 
water. Restaurant Lieveling ligt aan de noord-
kant van het water. Je hebt er een prachtig uitzicht 
over de plas en smult er van streek- en seizoens-
gebonden gerechten. Je kunt natuurlijk ook zelf 
een picknickmand vullen en genieten van een 
romantisch etentje langs het riet.

Naar hartenlust sporten
Vlak naast Tudorpark vind je Sportcomplex Koning 
Willem-Alexander. De sporthal (met 1500 plaatsen), 
het turncentrum en het wedstrijdzwembad met 
400 tribuneplaatsen bieden volop sportieve 
mogelijkheden. 

Natuurlijk vind je ook diverse sportscholen in de 
buurt. Hier kun je zowel individueel als in groepsver-
band onder begeleiding sporten. Voetbal, hockey, 
tennis, volleybal, basketbal en honkbal: maak je 
keuze maar. Ook paardenliefhebbers of -eigenaren 
kunnen in de buurt terecht, bij paardencentrum 
Meers in Nieuw Vennep. 08 09



Het ontwerp van de wijk - 
groen, water en ruimte 

Een landschappelijke opzet met veel water en 
groen, met een Engels karakter. Dat is wat 
TudorPark typeert. Tussen de straten in de wijk 
komt een groene berm en door heel TudorPark 
slingert straks een breed water. De buurtstraten 
worden beplant met verschillende boomsoorten. 
Zo krijgt de wijk een  romantische sfeer. De over-
gangen van privé en openbaar worden zo groen 
mogelijk door het aanplanten van hagen. Ook 
kinderen kunnen fijn buiten spelen: verspreid over 
de wijk liggen verschillende kinderspeelplaatsen. 

Bruggen
Kenmerkend voor TudorPark zijn ook de vele 
bruggen. De nieuwe wijk telt straks vijf bruggen 
voor gemotoriseerd verkeer, zeven fietsbruggen 
en één voetgangersbrug. Ook het ontwerp van deze 
bruggen is geïnspireerd op de Tudor-architectuur. 

Verkeer
Je kunt straks op verschillende plekken de wijk 
in- en uitrijden: onder meer via de Bennebroekerweg 
en via het Sportpark. Met de fiets kom je gemakkelijk 
bij de Toolenburgplas en Toolenburg. Centraal in 
TudorPark ligt een slingerende weg om de verschil-
lende buurten goed te kunnen bereiken. In de hele 
wijk mag je 30 kilometer per uur rijden.

trafo

VP

VP

IP

VP

VP

VP

15

14

48

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31 32 33 34 35 36

37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65

66

67

68

70

69

71

72

74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91t/m96

97t/m102

103t/m108

119 120 121 122
123 124

125 126

654321

ARCHITECTUUR

Opgeleverde woningen

Shakespeare Island 

Buckingham Quarter 

Toekomstige ontwikkelingen

Het Tudorhouse
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BUCKINGHAM QUARTER 
• Appartementen 
• Rijwoningen
• Twee-onder-een-kapwoningen
• Vrijstaande woning
• Vrije kavel

SHAKESPEARE ISLAND 
• Twee-onder-een-kapwoningen
• Vrijstaande woningen
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ARCHITECTUUR

Bas Liesker - Heren 5 Architecten: “In januari 2012 
zijn we als bureau begonnen met onze zoektocht 
naar een hedendaagse Tudor-stijl. Nadat we ons-
zelf hadden ingelezen in deze zestiende eeuwse 
architectuurstijl, zijn we met het ontwikkel- en 
ontwerpteam naar Engeland gegaan om de originele 
bouwwerken te bekijken. Kenmerkend voor deze 
architectuurstijl is de natuurlijke oorspronkelijkheid. 
Het ontwerp is zo krachtig, dat het bijna geen ont-
werp lijkt. Daarnaast hebben de gebouwen een 
enorme rijkdom aan ambachtelijke details, wat 
samen tot een romantisch geheel leidt. 

Onze uitdaging was om met deze ingrediënten te 
bedenken hoe de hedendaagse Tudor-woning eruit 
zou komen te zien. Onze eerste toets was april 2012. 
Tijdens de kopersbijeenkomst werd ons duidelijk 
dat wij niet de enigen waren die liefde voor de Tu-
orstijl hadden. Samen met de potentiële kopers 
hebben we een traject gevolgd waarbij hun intuïtie 
en wensen samenkwamen met onze kennis. Het 
enthousiasme en de interactie tussen kopers, 
landschapsarchitecten, architecten, ontwikkelaars 
en bouwers hebben ervoor gezorgd dat TudorPark 
een verzameling is van hedendaagse rijkdommen.

De rijwoningen zijn ontworpen als een landhuis, die 
met zijn dansende goot onderbroken wordt door een 
authentieke schoorsteen. De vrijstaande woningen 
en twee-onder-een-kap zijn herrezen vanuit de 
typische Engelse plattegrond. Ingrediënten zoals 
vakwerk, bijzonder metselwerk, entreepoortjes, 
erkers en witaccenten geven alle bouwwerken een 
individueel karakter. In de wijk ontstaat een geheel 
door een speciaal ontworpen Tudor-baksteen en 
een melange van leipannen. Hierdoor verwachten 
wij dat TudorPark een op zichzelf staand, uniek 
stukje Nederland wordt.”

Bas Liesker - Heren 5 Architecten

De architect aan het woord: 
op zoek naar de hedendaagse 
Tudor-woning

“  In de wijk ontstaat een geheel  
door een speciaal ontworpen  
Tudor-baksteen en een melange 
van leipannen”
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Ramen
De ramen hebben een slanke roedeverdeling in het 
glas. In de gevels zie je zowel symmetrische als 
asymmetrische vormen. 

Metselwerk
Het metselwerk bepaalt het beeld van TudorPark: 
het is rijk aan kleur en textuur. Alle andere materialen 
zijn hieraan ondergeschikt in vorm en kleur. Per blok 
is één steen dominant en voor het totale project is er 
een kleine sortering van stenen.

Pannen
De langs- en dwarskappen van de woningen en 
woongebouwen worden gedekt met een keramische 
platte pan. Per blok passen we één type pan toe. 

Tuindorpse blokken
In de blokken met eengezinswoningen is een 
enorme diversiteit aangebracht waardoor nagenoeg 
alle woningen van elkaar verschillen. Zo ontstaat 
een divers woningblok waarin je eigen woning 
herkenbaar is. 

Kappen
Alle woningen en woonblokken hebben zadeldaken 
met een dakhelling van 50 graden. Er is een grote 
variatie in de kappen met langs- en dwarskappen, 
wolfseinden voor een lager doorlopende kap en 
trapgevels. We spelen met verschillende nok- en 
goothoogtes. De dakkapellen zijn ontworpen in de 
Tudor-stijl. 

ARCHITECTUUR

TudorPark wordt een woongebied waarin alle woningen een eigen 
identiteit hebben, en tegelijkertijd samen één herkenbare, sfeervolle 
wijk vormen. Er is samenhang tussen de stedenbouw, het landschap, 
de openbare ruimte en de architectuur. Maar ook samenhang tussen 
de verschillende woningen onderling. In de hele wijk herken je de 
typische, romantische Tudor-stijl.

Een eigen identiteit

Privé en openbaar
De overgang tussen privé- en openbaar gebied is 
subtiel in TudorPark: we geven deze overgangen 
aan met groene hagen. 

Woningtoegang
De voordeuren van de woningen en entrees van de 
woongebouwen krijgen extra aandacht. Ze hebben 
specifieke kenmerken uit de Tudor-stijl.  

Schoorstenen
Op in het oog springende plekken zul je in TudorPark 
gemetselde schoorstenen zien. Bijvoorbeeld op 
kopgevels, doorlopend tot de begane grond. De 
schoorstenen zijn afgedekt met een keramische 
schoorsteenpijp, een zogenaamde chimney pot.

14 15



Excellent living
Door het grote aanbod in type, grootte en uitstraling van 
haar woningen, biedt TudorPark een thuis voor iedereen. 
De karakteristieke Engelse Tudor-stijl maakt deze wijk 
bijzonder: je vindt er steile kappen met vlakke pannen, 
rijke versieringen, afwisselende, verspringende gevels, 
designschoorstenen en ornamentaal metselwerk. Deze 
onderscheidende architectuur komt ook terug in het 
omliggende landschap. Je rijdt door gebogen straten, 
over slingerende groene paden en langs asymmetrische 
waterpartijen. In de twee-onder-een-kapwoningen, 
vrijstaande villa’s, rijwoningen of appartementen vind 
jij het thuis dat je zoekt.

woningtypes

WONINGEN
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De vrijstaande villa
Type C3sp

WONINGEN

“ Het is alsof we 
permanent 
op vakantie zijn”
Familie Schuit - bewoners van fase 1

18 19



WONINGEN - TYPE C3SP

De vrijstaande villa, met al zijn Tudorkenmerken, 
is prachtig gelegen met een terras aan het water. 
De ruimte maakt deze woning uniek. Door de open-
slaande deuren betrek je gemakkelijk de tuin bij je 
huis op mooie dagen. De woonkamer en keuken op 
de begane grond zijn ruim 65 vierkante meter en op 
de verdiepingen heb je vier slaapkamers. Een extra 
slaap- of werkruimte creëer je met gemak op de 
zolderverdieping. In de berging heb je de ruimte 
voor al je fietsen, tuinspullen en het buitenspeelgoed 
van je kinderen. In de tuin kun je uitgebreid genieten 
van het buitenleven. Een scala aan opties maakt 
het mogelijk je woning op maat te laten realiseren: 
een uitbouw, dakkapel of dakraam, een andere 
indeling... aan jou de keus.

DE VRIJSTAANDE VILLA

•  Ruime begane grond met openslaande  
deuren in de woonkeuken en woonkamer. 

• Compleet aangelegd houten terras aan het water.
•  Waardecheque keuken € 12.500 inclusief  

btw, goed voor een SieMatic keuken met 5  
apparaten van Miele en een granieten werkblad.

•  3 slaapkamers op de 1e verdieping.
•  Complete luxe badkamer 'SEREEN' met bad, 

doucheruimte met drain, wastafel en  
vrijhangend toilet.

•  Ruime zolder met 4e slaapkamer en  
technische ruimte.

•  De woning is voorzien van PV-panelen en  
vloerverwarming op de begane grond en  
eerste verdieping.

21



“Een kavel van ruim 500 vierkante meter”

“ Ik ben meteen verliefd 
geworden op de Britse  
stijl van de woningen”
Sadia Khan – bewoner van fase 1

BEGANE GROND

22
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Twee-onder-een-kap
Type B, D, E, F en G

WONINGEN
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Bij de twee-onder-een-kapwoningen in TudorPark 
komen de kenmerken van de Tudorarchitectuur goed 
tot hun recht. Ze liggen bovendien op de mooiste 
plekken in de wijk: met de tuin op het zuidwesten.  
Je hebt straks een woning die op al je wensen bere-
kend is. Ruimte bijvoorbeeld. Je woonkamer, met 
open keuken is, afhankelijk van het type, tussen de 
57 en 67 vierkante meter groot. Boven heb je drie of 
vier slaapkamers. Een extra slaap- of werkruimte 
creëer je met gemak op de zolderverdieping. 

Elke woning heeft een berging, al dan niet inpandig. 
Hier heb je de ruimte voor al je fietsen, tuinspullen en 
het buitenspeelgoed van je kinderen. In de tuin kun 
je uitgebreid genieten van het buitenleven. Een scala 
aan opties maakt het mogelijk je woning op maat te 
laten realiseren: een uitbouw, dakkapel of dakraam, 
een andere indeling… aan jou de keus.

WONINGEN - TYPE B, D, E, F & G

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

•  Ruime begane grond voorzien van een berging.
•   De woonkamer is meer dan 9 meter breed  

met openslaande deuren naar de zonnige  
tuin op het zuidwesten.

•   Waardeccheque keuken € 12.500 inclusief btw,  
goed voor een SieMatic keuken met 5 apparaten 
van Miele en een granieten werkblad.

•  3 slaapkamers op de 1e verdieping. 
•   Complete luxe badkamer 'SEREEN' met bad, 

doucheruimte met drain en wastafel.
•  Ruime zolder met een 4e slaapkamer, berging, 

technische ruimte en toegang tot de vliering.
•  Woning is voorzien van PV-panelen en 

vloerverwarming op de begane grond en  
eerste verdieping.
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WONINGEN - SCHAAL 1:100

Type E
In Buckingham Quarter komen maar liefst 5 
verschillende geschakelde twee-onder-een-kap-
woningen voor. Elke woning is uniek en verschilt 
door de karakteristieke stijlkenmerken zoals de 
Tudor schoorsteen. 

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING
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WONINGEN - TYPE B, D, E, F & G
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DERDE VERDIEPING

De geschakelde twee-onder-een-kapwoningen 
hebben ook standaard een derde verdieping, 
handig om spullen uit het zicht op te bergen!

“ Ontworpen met 
liefde voor detail, 
kwaliteit en comfort”
Bas Liesker - Heren 5 Architecten
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“Ontworpen als een statig landhuis”

WONINGEN

Rijwoningen
Type JB, K en L
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WONINGEN - TYPE JB, K & L

“ Vanuit Amsterdam  
de overstap gemaakt  
naar Hoofddorp, voor  
de ruimte vooral”
Ellen Immink – bewoner van fase 1

RIJWONINGEN

•  Begane grond voorzien van vloerverwarming 
met een schuifpui naar de zonnige achtertuin.

•  Waardecheque keuken € 7.500 inclusief btw, 
goed voor een complete greeploze keuken  
met 5 apparaten van Siemens en een  
granieten werkblad.

•  3 slaapkamers op de 1e verdieping met  
badkamer aan de voorgevel of een 'midden'  
badkamer.

•  Complete badkamer 'Comfort' met wastafel,  
vrijhangend toilet en een doucheruimte  
met drain.

•  Ruime zolder met mogelijkheden voor  
een 4e slaapkamer en veel bergruimte. 

• Alle woningen zijn voorzien van PV-panelen.

De rijwoningen in Buckingham Quarter zijn verdeeld 
over 7 verschillende rijtjes. Het eerste wat opvalt 
aan de eengezinswoningen is de vorm: het lijkt alsof 
je in een statige villa woont. Elk blok telt maximaal 
zeven woningen. 

Subtiele verschillen geven elke woning een eigen 
karakter: een dwarskap, een dakkapel, een uitbouw. 
Voor welke woning je ook kiest: ruimte heb je in elke 
woning meer dan genoeg. De woonkamer met open 
keuken heeft forse afmetingen. Boven heb je drie 
slaapkamers en de zolderverdieping is ruim genoeg 
om nog twee extra kamers te realiseren. Door de 
vele variatiemogelijkheden kun je precies het type 
woning kiezen dat het beste op jouw gezinssituatie 
aansluit. 
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WONINGEN - SCHAAL 1:100

Type K
BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING

“ Alle woningen zijn  
voorzien van PV-panelen”
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WONINGEN

Appartementen
Type H
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De appartementengebouwen in TudorPark worden 
ontworpen als ‘mansion’ of ‘castle’. Ze zijn opvallend 
in statigheid, maar terughoudend in grootte, zodat 
ze perfect in de wijk passen. De appartementen 
hebben een gunstige indeling van de woning, een 
ruime, zonnige buitenruimte en ook weer de typische 
Tudor-uitstraling. Je geniet er van het comfort van 
een gelijkvloers appartement in een kleinschalige, 
dorpse setting. 

Het kasteel van Buckingham Quarter heeft ruimte 
voor 7 tweekamerappartementen en 11 driekamer-
appartementen, met een berging op de begane 
grond. De appartementen op de begane grond 
hebben zowel een voortuin als achtertuin en de 
appartementen op de verdiepingen krijgen een 
ruim balkon. 

WONINGEN - TYPE H

APPARTEMENTEN

•  Ieder appartement is voorzien van 
vloerverwarming. 

•  Appartementen op de begane grond  
hebben een eigen tuin.

•  Waardecheque keuken € 5.000 inclusief  btw, 
goed voor een complete greeploze keuken  
met 5 apparaten van Etna.

•  Complete badkamer 'Comfort' met wastafel,  
vrijhangend toilet en een doucheruimte  
met drain.

• Het gebouw is voorzien van PV-panelen.

“Appartementen in een sfeervolle dorpse setting”
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WONINGEN - SCHAAL 1:100

Type H

“ Lekker picknicken 
met vrienden aan de 
Toolenburger plas”

Sadia Khan – bewoner van fase 1

4542

Afwerking
De woningen  worden geleverd met een luxe 
keuken die je kunt uitzoeken in onze showroom 
‘Thuis’. Per woningtype heb je een budget om 
te besteden naar keuze.
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De woningen in TudorPark zijn luxe afgewerkt. 
Om van je huis nog meer je persoonlijke thuis te  
maken, kun je in onze de showroom 'Thuis' nog  
vele keuzes maken in de inrichting van je keuken  
en je badkamer. De mogelijkheden voor tegelwerk,  
sanitair, keukenapparatuur en keukenkasten zijn 
zeer talrijk. 

Wij weten dat kiezen veel tijd kan kosten en lastig 
kan zijn. Daarom nodigen wij je graag uit in onze 
eigen showroom. Hier kan je inspiratie opdoen en 
je woonwensen op het gebied van sanitair, elektra, 
keuken en afwerkingsniveau met ons bespreken. 
Een interieurarchitect stelde verschillende pakket-
ten samen, maar je kunt uit het aanbod ook je eigen 
keuzes maken, passend bij jouw smaak en budget.

'�Thuis'�in�
TudorPark

AFWERKING
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DURA VERMEER BOUW MIDDEN WEST BV

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, 
engineering en dienstverlening. Projecten worden 
daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico 
ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Dura 
Vermeer is onderscheidend en gaat vernieuwend 
te werk. Samen met onze partners bieden wij toon-
aangevende, integrale en duurzame oplossingen 
voor uiteenlopende bouwopgaven. Wij zijn daar-
mee een solide partner voor onze relaties, gericht 
op continuïteit en duurzaamheid.

Dura Vermeer benut en bouwt haar 160 jaar aan 
kennis en ervaring voortdurend uit om ook in de 
toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage 
te leveren aan het waarmaken van de ambities van 
klanten. Daartoe is Dura Vermeer relatiegedreven 
en beschikt zij over een solide financiële basis om 
de ambities waar te maken.

Dura Vermeer is zich bewust van haar maatschap-
pelijke invloed en ziet maatschappelijke verant-
woordelijkheid als vanzelfsprekend. Dit betekent 
dat innovatie, een open en integere stijl van zaken 
doen, klantvriendelijkheid, maar zeker ook de zorg 
voor milieu en duurzaam ondernemen wezens-
kenmerken zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering.

MAKELAARS TUDORPARK 

FASE BUCKINGHAM QUARTER

Bas van Beusekom
E b.v.beusekom@duravermeer.nl
T 06- 22503566

Eric van Oversteeg
E e.v.oversteeg@duravermeer.nl
T 06-53418275

Adres
Het Tudorhouse
Bennebroekerweg 609
2135 AA  Hoofddorp
www.TudorPark.nl

TEAM

Ontwikkeling
en realisatie

4746



UITGAVE

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

REDACTIE 

Marlous Mok

TEKST

Annie – creatief tekstwerk 

ART DIRECTION

WIEB. grafisch ontwerp

FOTOGRAFIE

Ivo de Bruijn
Ymere
Dura Vermeer

ARTIST IMPRESSIONS

De Beeldenfabriek 
3D Capacity  (Keuken) 

DRUKWERKBEGELEIDING

Jos Morree 

VOORBEHOUD VERKOOPDOCUMENTATIE

Deze documentatie is met de grootste zorg 
samengesteld  aan de hand van gegevens 
zoals die ten tijde van het samenstellen 
van deze brochure bekend waren. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend aan de 
gemaakte impressies en plattegronden. 

MEER INFORMATIE

zie: www.TudorPark.nl of kom 
langs bij onze modelwoning.

Adres
Het Tudorhouse
Bennebroekerweg 609
2135 AA Hoofddorp

© Dura Vermeer - September 2017

COLOFON
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