Spring architecten

“Het gebruik van aluminium is een natuurlijke keuze”

Rinus Roovers, architect,
Spring architecten,
ROTTERDAM

De multifunctionele accommodatie Quirijn aan de
Eilenbergstraat in Tilburg ligt als een pas geland
ruimteschip tegen de rand van het park Quirinustuinen
aan, maar de werkelijkheid is dat het gebouw zeker
niet uit de lucht is komen vallen.

“Eenduidige materiaalkeuze maakt het gebouw krachtiger“
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