
 

 
DEBIE & VERKUIJL zoekt een ERFGOEDTALENT  M/V 
 
Debie & Verkuijl is een ontwerpbureau gespecialiseerd in historische tuinen, parken en landschappen. 
Het bureau, opgericht in 2000, combineert cultuurhistorische kennis met haar jarenlange 
praktijkervaring in ontwerp, uitvoering en instandhouding. Zij is naadloos ingespeeld op de meest 
recente ontwikkelingen bij erfgoed. Het kantoor, gevestigd in Renswoude, is goed bereikbaar met 
openbaar vervoer via de intercityhalte Veenendaal – De Klomp. 
 

Ter versterking van ons bureauteam zijn wij op zoek naar een erfgoedtalent voor 40 uur in de week. 
 

Functie 

Je werkt aan spraakmakende projecten op diverse schaalniveaus bij een breed scala aan historische 
tuinen, landgoederen, parken of landschappen. Wij werken onze plannen uit tot een concrete aanleg. 
Je krijgt zodoende de kans het gehele onderzoekstraject én ontwerpproces bij groene monumenten te 
doorlopen en ondersteunen. We zoeken een grafisch sterke collega die het vermogen heeft om 
flexibel en doortastend binnen het team te werken. Hij/zij stelt heldere ruimtelijke analyses op en 
vertaalt deze in frisse ontwerpplannen. Je beheerst het uitwerken tot fraaie plankaarten en visuals 
moeiteloos. Daarnaast ben je in staat om ontwerpideeën te vertalen in concrete beplantingsplannen 
en kun je dit praktisch vertalen in beheer maatregelen.  
 

Profiel 
Je bent veelzijdig, flexibel, nieuwsgierig, accuraat, nuchter, initiatiefrijk en dienstverlenend. Je hebt 
een grote affiniteit voor erfgoed. Je houdt overzicht en stelt prioriteiten. Naast de gevraagde 
ontwerptaken zie je ook het werk liggen en pakt dit zelfstandig op. Je hebt een professionele houding 
naar opdrachtgevers en kunt zelfstandig of in teamverband een project accuraat uitwerken. Je 
beheerst Vectorworks of AutoCAD, Illustrator, Photoshop, Indesign, GIS. Uiteraard heb je een goede 
schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal. 
 

Je hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie na een afgeronde opleiding 
aan Van Hall Larenstein Ontwerp, TU Delft, Wageningen of Academie van Bouwkunst. 
 

Wij bieden 
We bieden een zeer afwisselend werkpakket in dit specifieke vakgebied. Je werkt aan uiteenlopende 
opdrachten in een prettig en collegiaal werkklimaat. Salaris (volgens Architecten CAO) en aanstelling 
zijn afhankelijk van opleiding en ervaring.  

Kijk voor meer informatie op www.debieenverkuijl.nl. 

Heb je interesse, mail ons voor 20 december jouw motivering en C.V. met beknopt portfolio naar 
vacature@debieenverkuijl.nl.  

http://www.debieenverkuijl.nl/
mailto:vacature@debieenverkuijl.nl

