bureau Suurland

“Aluminium accentueert strak belijnde vormgeving”

Peter Suurland,
architect,
bureau Suurland,
Oosterhout

Kenmerkend voor het ontwerp van particuliere
woningen is dat de architect over het algemeen een
grotere ‘dichterlijke vrijheid’ geniet dan bij het
ontwerp van bijvoorbeeld utiliteitsprojecten. Dat geldt
ook voor Peter Suurland van het gelijknamige
architectenbureau uit Oosterhout. Hij ontwierp een
uiterst strak belijnde villa in de buurt van Breda.
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