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HIGHTECH ALUMINIUM
CONTRASTEERT MET HET VOLUME
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Woonbeleving
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dichtst bij komt nog: ‘Goh, wat zit je
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Kortom, een eenduidige typering van
de eilandvilla’s is eigenlijk niet goed
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rijen woningen doorbroken met brede
doorkijken, zodat er altijd zicht is op de
plas. Reinier Ubels: “Dit draagt bij aan
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de woonbeleving. De zijgevels van de
watervilla’s zijn gesloten; de oriëntatie
vanuit de woonkamer is tweezijdig
en sterk gericht op de natuurlijke en
waterrijke omgeving. De woningen
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precies wat er aan de hand is met de negentien eilandwoningen op het Zuydereiland in

binnen.”
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Gewoon bijzonder of bijzonder gewoon. Het klopt beide. Het is de perfecte coupe: op een

Robuust. Of toch niet?

organische manier in balans, genuanceerd door kleur- en materiaalgebruik, toegankelijk

De villa’s kenmerken zich door stoere

door eenvoud in het kubistische ontwerp.

metselwerkkaders. Voor de woningen

