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Iedereen heeft een gedroomd beeld voor ogen.

Een beeld van wat men zich wenst.

Wat men graag zou verwezenlijken.

Onze droom is een duurzaam ontspannen samenleving.

Met toekomstperspectief voor iedereen.

Gezamenlijk het nieuwe wonen creeëren.

Waar het geheel meer is dan de som der delen.

Waarbij je alleen wel sneller gaat, maar samen verder komt. 

Daarbinnen ontwerpen, dat is ons idee.

TOVERSTRALEN architectuur BV . 06 515 530 02 . www.toverstralen.nl 
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TOVERSTRALEN

Onder deze naam voert Theo Verstralen zijn architectenbedrijf. Na 35 jaar Akropolis Architekten is het vanaf nu TOVERSTRALEN architectuur. 

Met onverminderd enthousiasme zal aan de diverse projecten worden gewerkt. En hij doet dat niet alleen. Met een vast team wordt aan de 

projecten gewerkt. Een team dat bestaat uit enthousiaste werkers, waarmee in diverse projecten al prima is samengewerkt.

TOVERSTRALEN gaat voor een geslaagde ouderwetse samenwerking, maar toch zal veel anders zijn.

De crisis is in de woningbouw is daar een belangrijke aanstichter van. 

Het tempo waarmee nu de projecten worden uitontwikkeld noopt tot een andere aanpak. 

Theo Verstralen heeft zijn sporen binnen Akropolis verdiend is bij alle relaties voldoende bekend.

Arjan Meerveld, Pepijn Pfeiffer en Pieterjan Voogt zijn wellicht iets minder bekend. Daar gaat nu verandering in komen.

Arjan is als architect bij Akropolis al bij veel projecten betrokken gweest; Zuidhoven - Dordrecht, Terrastuinen - Hoogvliet; Mollenburg - Gori-

chem, Gio – Prinsenbeek, Oostendam – Ridderkerk zijn daar sprekende voorbeelden van.

Pepijn is als hoofd Bouwbureau van Akropolis een drijvende kracht van de bouwtechnische uitwerking van veel projecten binnen Akropolis 

geweest. Bij hem is ook in de toekomst een goede bouwtechnische uitwerking in goede handen. Voor Pieterjan geldt in feite hetzelfde.

Marnix Tavenier is Landschapsarchitect, met een schat aan ervaring. Bij Leidschendam is de samenwerking begonnen en wij hopen nog vele 

projecten samen te doen.

Wij hebben er met elkaar erg veel zin in. Ervaring en jeugdig enthousiasme zijn dan ten alle tijden beschikbaar.

Maar er verandert meer. 

De afgelopen jarenn hebben wij veel over ons eigen functioneren en over de rol van de architect in de samenleving na kunnen denken.

Met TOVERSTRALEN zijn we ook wat dat betreft een nieuwe weg ingeslagen. 

Wij willen ons specifiek in gaan zetten voor een duurzaam ontspannen samenleving. In onze bijdrage aan de projecten willen wij naast onze 

professionele vakbekwaamheid dat aspect in het bijzonder gaan uitdragen.

TOVERSTRALEN is een bij uitstek duurzaam en ontspannen product.

Dat in onze naam Stedenbouw en Landschap naast de Architectuur een prominente plaats hebben gekregen is niet toevallig. Duurzaam en 

ontspannen zit niet alleen in de architectuur, maar ook in stedenbouw en landschap en in hun onderlinge relaties. Het architectonisch stedelijke 

landschap krijgt onze extra aandacht, waarbij synergie tussen wonen, werken, recreëren en studeren een dominante plaats gaat innemen.

Over deze thema’s zullen wij in de nabije toekomst nog veel met u gaan communiceren.

Want communiceren willen wij.

Via onze projecten, over onze projecten, maar ook over onze ideeën ten aanzien van het nieuwe wonen.

Op de website www.toverstralen.nl kunt u alvast nader kennismaken, voorzover u al niet van ons weet.

Pieterjan Voogt Theo VerstralenMarnix Tavenier
06 515 551 50 06 505 266 96 1950

Theo Verstralen Pepijn PfeifferArjan Meerveld
06 515 530 02 06 121 298 59 06 249 960 66



Nieuwpoort - Leidschendam Fluweel - Park16Hoven

Mollenburg - Gorinchem Duingeest - Monster

Oud IJsselmonde - Rotterdam Mannee - Goes

Oostendam - Ridderkerk ViaVianen - Vianen

TOVERSTRALEN : Stedenbouw – Landschap – Architectuur

De Projecten waar de laatste jaren aan gewerkt is ademen voor een groot deel al een duurzaam ontspannen sfeer.

Het zijn projecten uit Akropolis periode. Voor een deel zijn het ook de projecten die wij als TOVERSTRALEN willen gaan afronden.

Nieuwe projecten zullen nog meer het stempel duurzaam en ontspannen moeten gaan krijgen dan bij de nu getoonde projecten al het geval is.

Het project waarbij tot nu toe de ideeën het beste uitkomen is Park Smeetsland - Rotterdam. Lommerrijk wonen. 

Ecologische zones, Stedenbouw, Landschap en Architectuur komen hier wat ons betreft op een mooie manier samen. Het is zelfs de bedoe-

ling om een appartementengebouw energie-neutraal te gaan realiseren. Daarnaast is het plan voorzien van groene hoven en een ecologische 

vijverzone , groene elementen, waardoor het plan zeker als landschappelijke stedenbouw kan worden aangemerkt.

TOVERSTRALEN staat voor Duurzaam, Energieneutraal. TOVERSTRALEN staat voor Eetbaar, Moestuin, Eetbare Stad. TOVERSTRALEN 

staat voor Synergie tussen Wonen, Werken, Leren en Recreëren. TOVERSTRALEN staat voor Groen, Lommerrijk, Ecologie. TOVERSTRALEN 

staat voor slimme Woonconcepten, voor Lean. TOVERSTRALEN staat voor ontspannen, zowel in Product als Proces. TOVERSTRALEN staat 

voor de synthese tussen Stedenbouw, Landschap en Architectuur.

Al deze thema’s willen wij ook in ons werk uitdragen. Ons daarbij laten bijstaan door deskundigen die op soortgelijke manieren met de gebouw-

de omgeving willen omgaan. Duurzame productmaximalisatie moet het doel zijn.

In projecten met corporaties, collectief of individueel opdrachtgeverschap, met bouwers en ontwikkelaars. Duurzame productoptimalisatie is 

daarbij het doel. Collectieve Co Creaties zijn het gevolg.

TOVERSTRALEN, de duurzaam ontspannen synthese tussen Stedenbouw, Landschap en Architectuur.

Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.

Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.

Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.
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Nieuwe Woonconcepten

Uiteraard gaat het hierbij niet om één woonconcept. Eén concept dat zaligmakend is voor heel Nederland voor de komende 50 jaar. Was het 

maar weer zo eenvoudig. Wat dat betreft zijn we met VINEX ook enorm “verwend” geweest. 

Vinex is 20 jaar lang het woonconcept voor de nederlandse volkshuisvesting geweest. Als dingen lang duren ga je denken dat het normaal is.

Nieuwe woonconcepten zijn nodig. Het Rijk trekt haar handen af van de woningbouw. De gemeenten krijgen volledig het heft in eigen hand. 

Voor iedere stad zullen andere concepten gaan gelden. Voor stadswijken in de grote steden zullen andere concepten nodig zijn dan voor de 

uitbreidingen van kleinere gemeenten. Binnenstedelijk is anders dan een dorpse uitleg.

Echter als grondgedachte kan voor alle concepten hetzelfde gelden:

PERSPECTIEF WILLEN BIEDEN OP EEN ONTSPANNEN SYNERGETISCHE DUURZAME TOEKOMST.

Op de locatie gericht, maar met gedeelde collectieve ambitie, zowel naar de locatie als naar de samenleving.

Met ideaalWONEN hebben wij al een dergelijk nieuw woonconcept gepresenteerd (zie onze website). Met een visie op ontwikkeling - ontwerp 

en uitvoering hebben wij onze gedachten hieromtrent op papier gezet.

Op de Mannee locatie in Goes, Koninginneweg in Oud IJsselmonde en Park16Hoven in Rotterdam zijn wij met dit concept aan de slag gegaan. 

Op alle drie de locaties levert dit een volledig ander beeld op. 

Maar altijd:

Duurzaam - Flexibel - Locatiegericht - Uitbreidbaar - Efficient



Energie.

Onafhankelijkheid van de energiemaatschappijen, dat wordt het nieuwe motto.

De tendens was al zichtbaar maar zal zich de komende tijd op grotere schaal gaan manifesteren:

Passief Huis - Energie Neutraal, woonlasten zullen aantonen dat energie neutraal almaar aantrekkelijker wordt.

Collectief of individueel, onafhankelijk van de energiemaatschappijen gaat de consument zijn behoefte aan energie regelen.

Energieneutraal & Duurzaamheid worden de energiethema’s voor de nabije toekomst

Na Japan speelt dit thema nadrukkelijker dan ooit.

Met WE Adviseurs hebben we een partner die ons in al onze duurzame energieoplossingen van prima adviezen weet te voorzien.

De Voedselketen.

De Moestuin is aan haar come back bezig. Type op Google moestuin en je krijgt 417.000 resultaten in 13 seconden. Over een jaar zullen dat 

er weer aanmerkelijk meer zijn. Ik ben er zondermeer voor om in het stedenbouwkundig ontwerp de moestuin als noodzakelijk ingrediënt mee 

te ontwerpen, hetzij individueel, hetzij collectief.  Voedsel van onbespoten, maar zeker ook van onbesproken gedrag zal terrein gaan winnen. 

Ritueel slachten wordt ter discussie gesteld en straks zal in één adem mee de bio-industrie worden aangepakt. 

Eten uit eigen tuin tekent de moderne mens.

Of de tuin dan op de grond of op het dak ligt maakt daarbij in feite niet uit. Daktuinen kunnen ook als moestuinen worden ingericht.

De Eetbare Stad zal aan populariteit winnen. 

Moestuinen zijn bovendien goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke volksgezondheid. Bij collectieve tuinen draagt het bij aan de soci-

ale cohesie en in tijden van recessie zorgt het ervoor dat er toch eten op de plank blijft, waardoor minder snel bij hulpverlenende instanties hoeft 

te worden aangeklopt.

Kortom, de moestuin moet helemaal terug, al is het maar voor het reduceren van de CO2 uitstoot.

Een ander mooi voorbeeld stond laatst in Metro waar uitvoerig aandacht werd besteed aan het Stadsboeren.

Collectief of individeel, de consument gaat zijn behoefte aan onafhankelijkheid van de grote voedselproducenten meer en meer zelf regelen.



TOVERSTRALEN
1976 - 2011

A K R O P O L I S    A R C H I T E K T E N

BEHOUD
herbezinning bestaande bouw

Restauratie - Renovatie - Herbestemming - Herontwikkeling - Vervangende Nieuwbouw SAMENREDZAAM
met elkaar gezonder oud worden in weidelanden

Actief - Samenredzaam - Zelfstandig - Betrokken
juni 2012

WEIDELANDE
IQ BENEDEN- BOVENWONINGEN

22 OKTOBER 2012

ideaalWONEN
een visie op ontwikkeling, ontwerp en realisatie

Een TotaalStrategie

O P T I M I S T
juni 2012

25 K3 K4 K5 WONINGEN IN OOSTERHEEM ZOETERMEER

PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP
r e n o v a  t i e    v a n   e e n   w o o n h u i s 
B U R G H’   H A A M S T E D E

Schetsontwerp Pruimendijk 280/282 te Ridderkerk
Opdrachtgever: FAM. KOK

PRUIMENDIJK 
07.07.2011

S C H E T S O N T W E R P

LOMMERRIJKWONEN
over

Wonen in Park Smeetsland

ZUIDMARKT
n i e u w    r e t a i l c o n c e p t

Op het Zuidplein in Rotterdam-ZuidEN DE GEBIEDSONTWIKKELING
ONDERDEEL VAN HET OPEN INNOVATIE FESTIVAL VAN 28 EN 29 NOVEMBER 2012

WONEN NA DE CRISIS
december 2009

Een Analyse van de Crisis in de Volkshuisvesting en de Gevolgen voor de Consument WONEN NA DE CRISIS
deel 2 - mei 2011

Vervolg op de Analyse van de Crisis in de Volkshuisvesting en de Gevolgen voor de Consument

WONEN NA DE CRISIS
deel 3 - september 2012

Crisis in de Volkshuisvesting waar maar geen eind aan lijkt te komen

TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur

TOVERSTRALEN : Stedenbouw – Landschap – Architectuur

De Projecten waar de laatste jaren onder Toverstralen aan gewerkt is ademen een duurzaam ontspannen sfeer.

Het zijn projecten die de veranderingen door de crisis al hebben ervaren.

TOVERSTRALEN staat voor Duurzaam, Energieneutraal. TOVERSTRALEN staat voor Eetbaar, Moestuin, Eetbare Stad. TOVERSTRALEN 

staat voor Synergie tussen Wonen, Werken, Leren en Recreëren. TOVERSTRALEN staat voor Groen, Lommerrijk, Ecologie. TOVERSTRALEN 

staat voor slimme Woonconcepten, voor Lean. TOVERSTRALEN staat voor ontspannen, zowel in Product als Proces. TOVERSTRALEN staat 

voor de synthese tussen Stedenbouw, Landschap en Architectuur.

Al deze thema’s dragen wij nu in ons werk uit. 

Hiernaast staat voor een groot deel de productie van Toverstralen Architectuur. Hier is de laatste jaren op een duurzaam ontspannen wijze aan 

gewerkt. Dit geldt voor onze opvattingen m.b.t. de Maassluise School, over Behoud, Over Samen Redzaam - een nieuwe manier van ouderen-

huisvesting - Weidelanden, voor de starter. Nieuwe woonconcepten zoals Ideaal Wonen. De Optimist, een woning die wij samen met Bouw-

fonds en Dura succesvol op de Zoetermeerse markt hebben weten te lanceren, middenin de crisisperiode. Met warmtepomp, vloerverwarming, 

hoogwaardige isolatie en ventilatie. Op op de particuliere markt is Toverstralen actief, in Haamstede, Ridderkerk en Pernis.

Onze poging om samen met QX Vastgoed een markthal op het Zuidplein van de grond te krijgen mag in dit overzicht zeker niet ontbreken.

Tot slot willen we ook graag melding maken van onze notities over Wonen na de Crisis, in een drietal notities heeft Toverstralen tot nu toe de 

crisis goed weten te duiden. Voor een ieder in de branche verstandig om dit te lezen.

Op de website www.toverstralen.nl zijn al deze onderwerpen en nog veel meer uitvoerig te bekijken.

Dus schroom niet deze website te bezoeken;

www.toverstralen.nl
TOVERSTRALEN, de duurzaam ontspannen synthese tussen Stedenbouw, Landschap en Architectuur.



TOVERSTRALEN : Stedenbouw – Landschap – Architectuur

In de paar jaar dat Toverstralen zelfstandig actief is zijn er ondanks de crisis toch al een aantal projecten in uitvoering.

De Optimist in Zoetermeer is er daar één van. Hiernaats is de eerste fase afgebeeld. Deze fase is inmiddels zo goed als gereed. De tweede 

fase staat op het punt van beginnen. De derde fase heeft net de positieve toets van Welstand achter de rug.

In Haamstede en Pernis worden pariculiere opdrachten gerealiseerd. Haamstede is in 2012 opgeleverd, Pernis zal in 2013 gereed zijn.

Nieuwe opdrachten dienen zich alweer aan. Studentenwoningen in Amsterdam en Rotterdam staan op stapel. 

Het Melkunieterrein in Rotterdam Overschie wordt weer stevig aangepakt.

We zijn eveneens betrokken bij het weer vlot krijgen van vastgelopen locaties in Rotterdam Zuid.

Kortom er gloort weer licht aan het einde van de tunnel.

De crisis lijkt het ergste achter de rug te hebben

TOVERSTRALEN, de duurzaam ontspannen synthese tussen Stedenbouw, Landschap en Architectuur.

Wij zijn er klaar voor!




