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



NIEUWPOORT     01
Nieuwpoort, in Leidschendam/Voorburg, 

een invullocatie tegen de oude binnenstad 

van Leidschendam. Het plan ademt dan 

ook een binnenstedelijke sfeer.

120 woningen, huurappartementen en 

koopwoningen. Parkeren is onder een par-

keerdek, waarop de tuinen van de wonin-

gen.



     02
Hiernaast staan sfeerimpressies van de 

Fluwelen Weide afgebeeld. Beelden die 

conform de gekozen filosofie individueel 

nogal kunnen gaan verschillen van de 

getoonde beelden. Wel blijft een aaneen-

schakeling van kappen het ontwerpmotief. 

Verfijning en detaillering moet uiteraard nog 

verder worden gebracht. 

Opdrachtgever Sychroon.

Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.

FLUWELEN WEIDE



     03 MOLLENBURG
Hiernaast staan sfeerimpressies van de 

Mollenburg, een locatie in Gorichem. De 

Zwarte Hond heeft hiervoor het steden-

bouwkundig ontwerp gemaakt, wij hebben 

de woningen ontworpen in een samenhan-

gende architectuur. 

Opdrachtgevers zijn Bam Vastgoed en  en 

Bemog Projectontwikkeling BV. 

Het gaat hierbij om 120 woningen.



     04 DUINGEEST
Duingeest is een project in Monster, direct 

achter de duinen. Opdrachtgever is Bouw-

fonds. Het gaat hierbij om zo’n 240 luxe 

woningen. Wij hebben opdracht om 25% 

hiervan te ontwerpen.

De opdracht is verkregen uit een prijsvraag, 

die wij gezamenlijk met Bouwfonds en de 

andere ontwerpers hebben gewonnen.



     05 LIMHOF
Hiernaast staan sfeerimpressies van de 

Limhof afgebeeld. Een invullocatie in Lim-

men NH. 

54 woningen in diverse categoriën van 

sociale koop tot middelduur. Opdrachtgever 

is Proper-Stok Groep BV



     06
Vathorst is een gerealiseerd project in 

Amersfoort, 24 dure vrije sectorwoningen. 

Ook hier heeft de koper veel keuzemoge-

lijkheden bij de realisatie van zijn/haar huis 

gekregen. Opdrachtgever was Proper-Stok 

Groep BV.

VATHORST



     07 PARK SMEETSLAND
Hiernaast staan sfeerimpressies van Park 

Smeetsland. Hofjes, Veranda’s, Pergola’s, 

groen en waterzones bepalen hier het 

lommerrijk sfeerbeeld. Kappen bepalen de 

uitstraling van dit nieuwe tuindorp .

Opdrachtgevers zijn AM en Com.Wonen.

Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.



     08 OUD IJSSELMONDE
Een invullocatie in Oud -IJsselmonde.

Dit vraagt in maat, schaal en vorm om een 

aangepaste oplossing.

De pagina laat drie varianten zien, elk met 

wisselende aantal woningen en parkeer-

voorzieningen. 

Opdrachtgever 2D Vastgoed.

Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.



     09 MANNEE GOES
Onderdeel van een stadsuitbreiding die 

door de crisis stagneert. Dit is een voorstel 

om de locatie toch in ontwikkeling te kun-

nen brengen. Veel keuzevrijheid, zowel 

stedenbouwkundig als op het niveau van 

de woning zelf. Kleurvariaties zorgen voor 

een afwisselend beeld.

Opdrachtgever QX Vastgoed.

Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.



     10 OOSTENDAM
Een locatie tussen de dijk en het Waaltje.

Een mooie locatie, met lux wonen aan het 

water en meer besloten patiowoningen in 

de “boomgaard”. Sfeervol buiten wonen op 

een steenworp afstand van de stad.

Opdrachtgever AM.

Dit werk wordt door Toverstralen voortgezet.



     11 MELKUNIETERREIN
Het Melkunieterrein is een reeds lange tijd 

braak liggende locatie. Voor O&G hebben 

wij daarop een plan gemaakt. 6 rijtjes van 

elk 8 woningen. 

Opdrachtgever Van Omme & De Groot.



FACSINATIO
Het droomdorp van Tom Manders jr.

Een beetje geinspireerd op een sprookje.

Architectuur dat daar verwantschap mee 

vertoont. In Fascinatio hebben we daartoe 

een poging gewaagd. 

Opdrachtgever Maasstede.

     12



NESSELANDE
Tuindersarchitectuur in de laatste uitbrei-

dingswijk van Rotterdam.

Rustig robuust metselwerk met pannendak.

Helder stedenbouwkundig patroon met op 

de koppen vrijstaande woningen met links 

er tussen in 2 kappers en rechts er tussen 

in, in de zijstraatjes, de rijtjeswoningen. Het 

gesloten bouwblok in optima forma, waarbij 

alle categoriën in een keer zijn bediend.

Opdrachtgever Van Omme & De Groot

     13



GRONDGEBONDEN
werken uit een eerdere periode
T O V E R S T R A L E N


