
GESTAPELD
werken uit de akropolis periode van
T O V E R S T R A L E N



WATERFRONT     01
Op de oude YVC locatie, waar eens 

Verolme zijn hoogtijdagen vierde hebben 

wij een spectaculaire nieuwbouwontwikke-

ling ontworpen. 

Land - Lucht - Water waren de thema’s die 

ons hebben geinspireerd. Zij zijn duidelijk 

af te lezen uit de drie delen waar deze 

compositie uit bestaat.

Opdrachtgever was toen nog de Mabon, nu 

BAM.



PARKTORENS     02
Winnend project uit een besloten prijs-

vraag. Het begin van Prinsenland. Het 

begin van een succesvolle periode voor de 

koopappartementenmarkt in Rotterdam.

Opdrachtgever: Grootel, regio West, nu 

Ballast Nedam.



DE LEEMGAARDE     03
Een van de eerste WoonZorgComplexen 

in Nederland. Wonen en Zorg gescheiden, 

maar wel heel dicht bij elkaar. Wij hebben 

hier het concept, het stedenbouwkundig 

plan en de architectonische uitwerking 

gedaan van dit “groene” project.



S T O A      04
Zorgcomplex voor lichamelijk en geestelijk 

gehandicapte kinderen in combinatie mat 

seniorenhuisvesting.

Opdrachtgever was de gemeente Rotter-

dam voor het zorgcomplex en WBV Vree-

wijk - Lombardijen voor de woningen. (Nu 

Com.wonen).



TERRASTUINEN     05
Een woonzorgcomplex, nu niet opgezet 

vanuit de zorg, maar vanuit de `markt`.

Overigens is misschien het zwembad wel 

het grootste verschil daarb ij.

Opdrachtgever Slokker Vastgoed. 



CLARISSENHOF     06
Clarissenhof Brielle is een prachtige voor-

beeld van een synthese tussen oud en 

nieuw. Een voormalig nonnenklooster is 

omgebouwd tot een appartementencom-

plex.

Opdrachtgever was Beagle Vastgoed.



AGORA     07
Starterswoningen in de laatste uitbreidings-

wijk van Zoetermeer, Oosterheem. Gesta-

pelde maisonnettes. De bovenwoningen 

zijn gerangschikt aan een woonstraat op de 

2e verdieping.

Opdrachtgever Van Omme & De Groot.



CULEMBORG     08
Seniorenappartementen als onderdeel van 

het buurtwinkelcentrum.

Opdrachtgever Proper-Stok.



TRICOLORE     09
Met alle categoriën wonen op een eigen 

eiland. Sociale huur, sociale koop en dure 

vrije sector naast elkaar. De auto’s keurig in 

een halfverdiepte parkeervoorziening.

In opdracht van Martens en Qua Wonen.



DUINCARRÉ     10
Onderdeel van de badplaats Nesselande.

Stradappartementen in het `duingebied`.

Gelijkvloerswonen en maisonnettes wisse-

len elkaar af in dit markante woongebouw.

Parkeren zit weggestopt in het duin.

Opdrachtgever Van Omme & De Groot.

Belegger ING-Vastgoed.



ZELLINGHORST     11
Een oude scheepswerf is omgetoverd in-

een lux appartementencomplex.

De gemeente Capelle a/d IJssel heeft hier 

zelfs de Zilveren Berm voor uitgereikt, de 

twee jaarlijkse architectuurprijs van de 

gemeente.

Opdrachtgever was Eric Voormolen.



VIAVIANEN
Een stadswal als geluidswal.

De burcht herbergt diverse functies, van 

wonen, kantoren, short stay, studenten, 

winkels, parkeren, hotel, senioren huisves-

ting, pg wonen, kortom een dorp in de stad.

Een bijzonder project op een bijzondere 

locatie.

Opdrachtgevers Van Omme & De Groot en 

ASR



DE MACHINIST     12
Op de oude YVC locatie, waar eens 

Verolme zijn hoogtijdagen vierde hebben 

wij een spectaculaire nieuwbouwontwikke-

ling ontworpen. 

Land - Lucht - Water waren de thema’s die 

ons hebben geinspireerd. Zij zijn duidelijk 

af te lezen uit de drie delen waar deze 

compositie uit bestaat. 

Opdrachtgever was Kristal/Woonbron



P O M P     13
Een blikvanger bij de entree van de woon-

wijk Nesselande. 

Opdrachtgever van der Knaap.



INSULINDE     14
Een binnenstedelijke uitbreiding aan de 

Hofpleinlijn. Een doorsteek naar een 

groene ader door de stad. Nieuwe woon-

vormen aan nieuwe ontwikkelingen weten 

te koppelen. Stedelijk wonen een nieuwe 

dimensie weten te geven. 
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