SVP architectuur en stedenbouw

“Fraai staaltje aluminium zetwerk”

Marjon Mors, architect,
SVP architectuur EN
STEDENBOUW, Amersfoort

Bij het ontwerp van de Brede School Boechorst in
Noordwijk heeft architect Marjon Mors van SVP
Architectuur en Stedenbouw nadrukkelijk rekening
gehouden met de omgeving. De school is gesitueerd
aan de rand van de nieuwe wijk Boechorst.
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