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DE PRAKTISCHE KANT
VAN ALUMINIUM DETAILLERING
IN HET ONTWERP
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DE PRAKTISCHE KANT VAN
ALUMINIUM DETAILLERING
IN HET ONTWERP
Het is een markante blikvanger. Je kunt er niet omheen zonder op te kijken.
Ook al doe je nog zo je best om het te negeren. Lukt niet. En waarom zou je ook.
Wooncomplex Eemerald is daarvoor veel te interessant. Het gebouw aan het
Amersfoortse Eemplein bestaat uit 36 luxe appartementen, enkele penthouses,
JAN POOLEN

een negen meter hoge glazen commerciële plint – waarin waarschijnlijk een
restaurant zal worden gevestigd – en een ondergrondse parkeergarage.
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