2009 - 2011
2005 - 2011
2009 - 2010 2009 - 2010
2009 - 2010

Dierenbeschermingscentrum Amersfoort
Ontwerp voor een dierenbeschermingscentrum, volledig in overeenstemming ontworpen
met de wensen en eisen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren.

Korzo Theater te Den Haag
3TO Architecten i.o.v. OCW Gemeente Den Haag
Korzo heeft zich steeds meer ontwikkeld van een theater van de dans tot een productiehuis
voor muziek- en dansproducties. Hierdoor is er behoefte aan meer studioruimten voor
lessen, workshops en repetities. De publieksstroom is ook sterk vergroot, waardoor de
foyer en de publieksvoorzieningen niet meer voldoen. Ons is gevraagd een herontwerp te
maken voor het complex, zodat het weer voldoet aan de nieuwe ambities en eisen.

Belval Plaza Shopping Centre te Luxemburg
Voor het winkelcentrum Belval Plaza Shopping Centre in Esch-sur-Alzette in Luxemburg
hebben we, i.s.m. met KBMG, de opdracht gekregen de signage te ontwerpen voor het
winkelcentrum en de parkeergarage. Ook hebben we een visie gegeven op het verbeteren
van de toegang tot het gebied Belval, en de route naar het winkelcentrum. Voor de
herbestemming van de geblasehalle hebben we een voorstel gedaan om de hal te maken
tot ‘The Wacky Factory’.

Uitbreiding eengezinswoning te Rotterdam.
Ontwerp voor een aanbouw van twee lagen bij een eengezinswoning aan de Glinthorst
te Rotterdam.

Winkel Fahrenheitstraat te Den Haag
Het ontwerpen van een nieuwe winkelpui en herindeling plattegrond.

2009

De stichting Nationale Dierenzorg zorgt voor de huisvesting van zowel honden als katten
en bestaat uit een creche, asiel, pension en een seniorenhuis voor honden en katten.Verder
dragen ze zorg over o.a. vogels en konijnen. Ook is er een dierenambulance gevestigd.
De vraag aan ons was om een schetsontwerp te maken voor een compact gebouw waarin
al deze onderdelen in onder gebracht kunnen worden.

2005 - heden

Studie Herontwikkeling terrein SND te Wassenaar

Stedenbouwkundige Studies Gemeente Westland
3TO Architecten i.o.v. Robert Schütte .
Na de gemeentelijke herindeling van 2004, waarbij meerdere bestaande groeikernen
zijn samengevoegd tot één gemeente, heeft de gemeente Westland een structuurvisie
ontwikkeld. In deze visie worden nieuw te ontwikkelen gebieden als Gantel de Baak,
Duingeest, Tuinveld, Poelpolder en Kwintsheul gedefinieerd. Voor deze gebieden hebben
we gewerkt aan een aantal deelstudies.

Woonhuis van der Knaaplaan te Rijswijk

Woning Scheveningselaan te Den Haag.

2008

2008

2008

2008

2008 - 2009

Studie voor een uitbreiding van een woon/winkelpand.

2008

2008 - 2009

Woonhuis te Den Briel.

3TO Architecten i.s.m. Interne Zaken.
Geintegreerd ontwerp voor zowel architectuur, inrichting en installaties van deze
woning.

Haalbaarheidsstudie voor de verbouwing of nieuwbouw van een woning aan de
Scheveningselaan in Kijkduin.

Penthouse Koster te Leidschendam.
3TO Architecten i.s.m. Interne Zaken.
Geintegreerd ontwerp voor zowel architectuur, inrichting en installaties van een
penthouse.

Prijsvraag ‘t Vaneker
3TO Architecten i.s.m. Robert Schutte.
Gevraagd is om een schetsontwerp voor de bebouwing en inrichting van een kavel
binnen de uit vier kavels bestaande hoeve, maar ook, hoe het ontwerp samen met de drie
naburige woningen tot een nieuwe Twentse hoeve kan worden uitgebouwd.

Restaurant Groenewegje
Ontwerp voor een opleidingsrestaurant voor werkloze allochtone vrouwen.

Prijsvraag Hollandse Brug
Prijsvraag uitgeschreven door Rijkswaterstaat voor het maken van een landmark bij de
Hollandse Brug. Ons voorstel is om de overgang van het oude land naar het nieuwe land
te verlegen . Als je over de brug rijdt, rijdt je door een kaveltje madeliefjes. Deze kavel
refereert aan de kavels in de Flevopolders. De madeliefjes zijn zonnecollectoren.

2008 - 2009

2008

Prijsvraag DROOM NH.
3TO Architecten i.s.m. Robert Schütte.
Provincie Noord Holland schreef deze ideeen prijsvraag uit met het oog op Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling Op Maat. Er werd gezocht naar innovatieve oplossingen voor
de woningbouwopgaven van Noord Holland naar 2040. De oplossingen moeten recht
doen aan de kernkwaliteiten van het landschap en de problematiek rondom het klimaat
en duurzaamheid.

Villa Goekooplaan te Den Haag
3TO Architecten i.s.m. Interne Zaken.
Geintegreerd ontwerp voor zowel inrichting, architectuur en installaties van deze villa.

3TO Architecten i.s.m. Interne Zaken.
Er is ons gevraagd een visie te geven voor het interieur van een paleis in Jordanie. Als
uitgangspunt hebben we de westerse technologieën genomen en deze gecombineerd met
de Islamitische waarden. Dit is leidend geweest bij de voorstellen voor materiaal gebruik.

F. van Lanschot Bankiers te ‘s Hertogenbosch
3TO Architecten i.o.v Van Lanschot Bankiers i.s.m. H. Zeekaf, M. Homan.
Voor dit project hebben we een samenwerkingsverband opgericht met Herman Zeekaf
en Menno Homan. Het betreft de revitalisering van het hoofdkantoor van de Van Lanschot
Bankiers aan de Hooge Steenweg te ‘s Hertogenbosch. De opdracht is een combinatie van
nieuwbouw, restauratie en verbouw.

De Bleekerij te Boekelo

2006 - 2008

3TO Architecten i.s.m. K.O.W. stedenbouw en architectuur.

Vogelpark te Heemstede

2004 - 2006

2006 - 2008

2006 - 2008

2008

Imagine te Jordanie

Strandhuisjes Katwijk te Katwijk aan Zee

3TO Architecten i.o.v V.O. F Vogelpark i.s.m. K.O.W. stedenbouw en architectuur.
Dit project hebben we vanaf de D.O fase ontwikkeld. Het project omvat 104
eengezinswoningen en 55 appartementen.

3TO Architecten i.o.v. Willy Zuid
Voor het strandpaviljoen Willy Zuid hebben we een zevental strandhuisjes ontworpen.
Oppervlakte is ongeveer 35 m2 excl. de veranda. De huisjes zijn voorzien van een keuken,
douche en slaapkamer.

2002 - 2006

Hageveld te Heemstede
3TO Architecten i.s.m. Ontwerpgroep MYJ. i.o.v. Hopman Interheem Groep
Het seminarie gebouw Hageveld te Heemstede is een rijksmonument en wordt door
Hopman Interheemgroep ontwikkeld tot 52 hoogwaardige appartementen. In samenwerking met Ontwerpgroep MYJ ontwikkelen wij dit plan vanaf V.O. niveau tot en met
de uitvoering.

2005

2002 - 2005

2005 - 2006

2005 - 2007

2002 - 2005

2006

Studie Tuindorp
Met deze studie willen wij een kort overzicht geven van het ontstaan en
de ontwikkeling van tuindorpen. Vervolgens willen we onderzoeken of de
tuindorpen in deze tijd nog een betekenis hebben en hoe een eigentijds tuindorp er uit
zou kunnen zien.

Rijnsweerd te Utrecht
3TO Architecten i.s.m. Rietveld Architects te New York.
Dit kantoorgebouw in Utrecht heeft een oppervlakte van ±28000 m2 verdeeld over 8
lagen met en parkeergarage.
Sinds 2002 hebben wij een samenwerkingsverband met het in New York gehuisveste
architectenbureau Rietveld Architects..

Westeraam te Elst
3TO Architecten i.o.v.Vivare en Kondor Wessels Projecten B.V. i.s.m. K.O.W. stedenbouw
en architectuur.
Dit project ontwikkelen we vanaf de D.O fase. Het project bestaat uit 50 appartementen
inclusief vijf speciale zorgwoningen (ADL), een supermarkt en een horecavoorziening. Het
complex maakt onderdeel uit van de uitbreidingswijk
Westeraam de “Centrale zone” te Elst.

Hotel Mercure Nulde te Putten
3TO Architecten i.o.v. Accor Hotel concern
Voor het Accor Hotelconcern waren we betrokken bij o.a. het renoveren van het Mercure Hotel Nulde-Putten. Dit in de loop van de jaren meermaals bij- en aangebouwde
complex aan het Veluwemeer kreeg een ingrijpende facelift. Met name de bouwkundige
aanpassingen werden door ons bureau verzorgd.

Shell te Den Haag
Het ontwerpen en herinrichten van de hoofdkantoorgebouwen van Koninklijke Shell te
Den Haag, i.s.m. Braaksma en Roos architecten en architectenbureau ELV.
De opdracht bestaat uit de uitbreiding van een kantoorgebouw met een nieuwe centrale
hoofdentree en drie kantoorverdiepingen, met op de binnenplaats een accomodatiegebouw
met 77 kamers en het volledig opnieuw inrichten van een Rijksmonument, met in de
binnenhoven het creëren van een overdekt omloop en een vrijstaand gastenrestaurant.

Prijsvraag: “Wat doen we met de Amerikaanse
ambassade?”

3TO Architecten - prijsvraag uitgeschreven door Stroom Den Haag.
De aanleiding was de voorgenomen verhuizing van de Amerikaanse ambassade. Ons
voorstel is om van het gebouw een openbaar toegankelijk informatie en discussie centrum
te maken. Gedeelde 1e Prijs.

2005

Naarderstraat te Hilversum
3TO Architecten i.o.v. Slokker Vastgoed b.v.
Ontwerp voor de verbouwing van een 19e-eeuwse monumentale logerij. Deze logerij zal
verbouwd worden tot een vijftal stadshuizen met parkeervoorzieningen.

3TO Architecten i.o.v. Stichting de Regentenkamer / Meubelcafe
In het Stadhuis te Den Haag hebben we in 2005 een tentoonstelling van 25 Nederlandse
meubelontwerpers ingericht. Het thema was ”Het 25ste jubileumjaar van de Koningin”.
De ontwerpers werd gevraagd hun visie op het koningschap te verbeelden in een troon
voor de koningin.

Orangerie Laan Copes van Cattenburgh
te Den Haag

2003 - 2004

Interpolis Salamanca te Zoetermeer

Zwethoek te Kwintsheul

2003

Harnaschpolder te Delft

2002 - 2004

3TO Architecten i.s.m. Robert Schütte.
In een ruime tuin van een monumentaal woonpand aan de statige Laan Copes van
Cattenburgh te Den Haag werd gevraagd een orangerie te ontwerpen met hergebruik
van raamelementen van het woonpand. De Orangerie is in aansluiting met de omgeving
klassiek van opzet.

2001 - 2004

2005

2005

Tentoonstelling “25 tronen voor Beatrix”

3TO Architecten i.s.m. R. Schütte en i.o.v. Gemeente Delft.
De Harnaschpolder in Delft is een stadsuitbreidingswijk van ca. 1300 woningen. Hiervoor
hebben we een masterplan, plankaart en stedenbouwkundig ontwerp
ontwikkeld.

3TO Architecten i.s.m.: Rietveld Architects te New York. i.o.v. Interpolis.
Het kantoorgebouw Salamanca in Zoetermeer is ontworpen door Rietveld Architects te
New York. Het kantoorgebouw heeft een oppervlakte van 6000 m2 verdeeld over 6 lagen
met een parkeergarage. 3TO Architecten heeft de uitwerking en de uitvoeringsbegeleiding
gedaan.

3TO Architecten i.o.v. Scouting Kwintsheul
Nieuwbouw van een scoutinggebouw met botenhuis ten behoeve van de
Zeeverkennners te Kwintsheul. Het programma omvat 100 m2 ruimte voor sport- en
spelactiviteiten en 250m2 voor opslag en onderhoud.

Tentoonstelling “Haagse Meubelontwerpers”
3TO Architecten i.o.v. Stichting de Regentenkamer / Meubelcafe
In het Stadhuis te Den Haag hebben we in 2003 een tentoonstelling voor jonge
Nederlandse meubelontwerpers ingericht.

2002 - 2003

600

1155

“Mallemolen”, Hofjeswoning te Den Haag
3TO Architecten i.o.v. Fam de Boer
De Mallemolen is een 19e-eeuws hofje met woningen onder beschermd stadsgezicht te
Den Haag. In een van deze hofjeswoningen, met een beschikbare oppervlakte van 25 m2
per verdieping, hebben we een woonhuis/atelier voor een kunstenares ontworpen.
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3TO Architecten i.o.v.Vestia Den Haag Zuid-West
De renovatie van een complex van 96 na-oorlogse woningen in Den Haag zuid-west.
De woningen werden samengevoegd tot 46 woningen en te koop aangeboden aan de
bewoners.

Callandria te Den Haag
3TO Architecten i.s.m. K.O.W. stedenbouw en architectuur.
Het ontwikkelen en produceren van alle benodigde tekeningen van ontwerpfase tot en met
de uitvoering, ten behoeve van 235 koopwoningen op een dubbele laag bedrijfsruimten.
Het complex is gelegen aan het Callandplein op het voormalig industrieterrein Laakhaven
te Den Haag.

Hamerstraat te Den Haag
3TO Architecten i.s.m. architect E.J. de Jong
Van voorlopig ontwerp tot uitvoering begeleiden, adviseren en ondersteunen van deze
startende architect bij het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van de benodigde
gegevens voor de herontwikkeling van het binnenterrein aan de Hamerstraat (woningbouw,
groenvoorzieningen en terreininrichting) .

Woonwerkwoningen te Pijnacker.
3TO Architecten i.s.m. K.O.W. stedenbouw en architectuur.
Vanaf de definitieve ontwerpfase tot en met de uitvoering zijn 9 woon-werk
woningen in Pijnacker ontwikkeld.

Tapijtweg / Britse School te Den Haag
3TO Architecten i.s.m. Ontwerpgroep MYJ en Corine Keus
Het produceren van de benodigde detail- en overzichtstekeningen ten behoeve van de
uitvoering van een enkele en een dubbele villa, tevens uitwerken van
details t.b.v. verbouwing van de Britse School tot appartementen.

2001

All round carservice
3TO Architecten
De vraag van de opdrachtgever was een autowasplaats en een garagebedrijf te ontwerpen.
Wij hebben beide gecombineerd en geplaatst achter een wand van open strekmetaal, die
begroeid zou kunnen worden. De garage zou een relatief goedkope kleurrijke gevel direct
achter het hekwerk krijgen.

2001

Vissershavenweg te Scheveningen
3TO Architecten i.s.m. Ontwerpgroep MYJ.
Deze voormalige pakhuizen aan de Scheveningse haven zijn verbouwd tot kantoorruimten.
De grootste ingreep was het creëren van een centraal trappenhuis en het toevoegen van
dakkapellen op de zolderverdieping waardoor dit een volwaardige kantoorverdieping is
geworden.

2001

2001

Villa Pabatoe te Aerdenhout
3TO Architecten i.o.v. Fam. Stjernevi
Villa Pabatoe in Aerdenhout is gebouwd in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. In de loop
van de tijd was er veel aan verbouwd en vertimmerd. Ons eerste doel was om de oude
structuur van het gebouw weer in beeld te brengen. Zonder al te veel aan de structuur te
veranderen hebben we het huis weer aan de hedendaagse eisen kunnen laten voldoen.

Helmstraat te Den Haag
3TO Architecten i.o.v. fam van Boetzelaer
Verbouwing van een woonhuis.

1999 - 2000

3TO Architecten i.o.v.Virtual Affairs
De opdracht was om een standaard nieuwbouwkantoor afwijkend van het gangbare in
te richten. Ons voorstel was om op elke verdieping een combinatie van traditionele
kantoren en kantoortuinen te maken. De ‘open’ ruimten in de kantoortuin werden zowel
visueel als fysiek opgedeeld met verplaatsbare boxen.

Databarn te Amsterdam

1999 - 2000

2000

Virtual Affairs te Amsterdam

Zurichtoren te Den Haag

3TO Architecten i.s.m. Ontwerpgroep MYJ i.o.m MKI / Worlddcom
Het ontwerpen en tot uitvoering brengen van de verbouwing van een bestaand
bedrijfspand tot kantoor- c.q. technische ruimte.

3TO Architecten i.s.m. Ontwerpgroep MYJ i.o.m MKI / Worlddcom
Het ontwerpen van een kantoorruimte op de negende verdieping van de bovenstaande
kantoortoren.

1999

Le Carrefour, te ’s Hertogenbosch
3TO Architecten i.o.v.Vera Yanovshtchinsky architecten.
Het (verder)ontwikkelen en produceren van detailtekeningen en overzichtstekeningen
voor de bouwvoorbereiding voor een appartementencomplex.

1999

Ruyterstraat, te Den Haag
3TO Architecten i.o.v. Target Projectontwikkeling.
Prijsvraag voor een in onbruik geraakt schoolgebouw met speelplaats.
Ons voorstel was om met handhaving van het schoolgebouw het gebied te
ontwikkelen voor 14 patio- en 12 atelierwoningen.

Architecten prijsvraag uitgeschreven door het HaAc te Den Haag.
Prijsvraag uitgeschreven door het HaAc over Den Haag met als thema : Wat is er aan
Den Haag te verbeteren en wat zijn de speerpunten van Den Haag voor de toekomst.
Onze inzending bestond uit een reeks voorstellen, waarbij ons voorstel om van het Prins
Clausplein een transferium met stadion te maken, de eerste prijs won.

Lange poten te Den Haag
3TO Architecten i.o.v. Boekenvoordeel te Almere.
Het ontwerpen, aanvragen van bouwvergunning, uitwerken en begeleiden tijdens de
uitvoering van de verbouwing van een winkelpand aan de Lange poten.

Britannia Bassin te Manchester.

1998 - 1999

3TO Architecten i.s.m. Kwau architecten
Britannia Bassin was een prijsvraag met als doel systeembouw in Engeland te promoten.
De appartementen en de voorgestelde architectuur refereerden aan de omliggende
havenbebouwing.

Consulaat van Argentinië te Den Haag

1997 - 1999 1998 - 1999

1999

1999

1999

Prijsvraag: “Wat Heeft Den Haag nodig”

Delftweg te Rijswijk

3TO Architecten i.o.v. Argentijnse Ambassade.
Het Consulaat van de Argentijnse regering is gevestigd in het souterrain van de Argentijnse
Ambassade. Voor een gering budget zijn de kantoorruimten en de ontvangstruimte
opgewaardeerd.

3TO Architecten i.o.v Max van Boekholt architect.
Het uitwerken, ontwikkelen en produceren van tekeningen ten behoeve van zowel het
definitief ontwerp alsmede de bouwaanvraag. Het ondersteunen en adviseren m.b.t. de
architectonische vormgeving en het overleggen met dienst Bouwen en Wonen en andere
gemeentelijke instanties.

Museum voor Volkenkunde te Rotterdam
3TO Architecten i.o.v Homan | Osorio Lobato architecten.
Het ondersteunen van HOL architecten bij het voorlopig ontwerp, de projectleiding en
het bijwonen van projectteamvergaderingen, t.b.v. de verbouw- en herinrichting van het
Museum voor Volkenkunde.

1995 - 1998

Studentenhuisvesting “Kop van Zuid”, te Rotterdam

1995 - 1998

Vespuccistraat, te Amsterdam

3TO Architecten i.o.v. Homan | Osorio Lobato architekten.
Projectleiding en directievoering, het bijwonen van bouw- en werkbesprekingen, t.b.v. het
ontwikkelen van 204 studentenwoningen op de ‘kop van zuid”.

3TO Architecten i.o.v.Vera Yanovshtchinsky architecten.
Projectleiding en directievoering, het begeleiden van personeel van VYA, de controle van
het meer- en minderwerk, het bijwonen van bouw- en werkbesprekingen en het houden
van toezicht, t.b.v. het woningbouwcomplex aan de Vespucci-, Balboa- en Cabralstraat (34
sociale huurwoningen, en een 5 tal bedrijfsruimten).

1998

Odilia, te Rotterdam
3TO Architecten i.s.m. Adviesbureau Cardo.
Odilia is een kinderboerderij in Rotterdam-zuid. Deze haalbaarheidsstudie betreft een
onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden om de kinderboerderij om te bouwen tot
een centrum voor natuur- en milieueducatie.

1998

1998

1998

Leyweg, te Den Haag
3TO Architecten i.o.v.Vera Yanovshtchinsky architecten.
Het doen van ontwerpvoorstellen en het (verder)ontwikkelen en produceren van
detailtekeningen voor de bouwvoorbereiding voor alle gevels rondom het nieuw te
bouwen winkelcentrum aan de Leyweg.

SWITCH Worldcom, te Rotterdam
3TO Architecten i.s.m. MYJ. i.o.v. Worldcom
Een aantal bedrijfspanden is verbouwd tot kantoor cq technische ruimten ten behoeve
van het telecom bedrijf MKI World Com.

Scheepmakerstraat, te Den Haag
3TO Architecten i.o.v. architectenbureau Terry van der Heide.
Het uitwerken, ontwikkelen en produceren van detailtekeningen voor de bouwvoorbereiding en het produceren van indieningtekeningen en schema’s.

1998

Three Crosses Square Warsaw, Polen
3TO Architecten i.o.v.Vera Yanovshtchinsky architecten.
Het ontwikkelen en produceren van bouwvoorbereiding en bouwaanvraagdetailtekeningen voor drie afzonderlijke appartementcomplexen, naar Poolse maatstaven
en voorschriften.

1997 - 1998

Gerenstein, te Amsterdam
3TO Architecten i.o.v. Geurts & Schulze architecten.
Het vervaardigen van tekeningen voor zowel de bouwvoorbereiding, de indiening, de
verkoop als de uitvoering van het woningbouwcomplex Gerenstein. Het project omvatte
70 sociale huurwoningen, 18 sociale koopwoningen, 3 premie koopwoningen en 35 vrije
sector woningen.

1997

Tentoonstelling “De Nieuwe Oogst”, te Den Haag
3TO Architecten i.o.v. Dienst Stedelijke Ontwikkeling.
Met deze tentoonstelling in hetAtrium van het Haagse stadhuis heeft de welstandscommissie
een selectief overzicht willen geven van de (nieuw)bouwproductie over de periode 19951997.

1997

Van Dijkeplein, te Ede
3TO Architecten i.o.v.Vera Yanovshtchinsky architecten.
Het doen van ontwerpvoorstellen en het ontwikkelen en produceren van detailtekeningen
voor het definitief ontwerp van een woningbouwcomplex met verschillende
stedenbouwkundige randvoorwaarden.

1993 - 1997

1996 - 1997

1997

Torens Athenesingel Wateringseveld, te Den Haag
3TO Architecten i.o.v.Vera Yanovshtchinsky architecten.
Het (door)ontwikkelen van de plattegronden met betrekking tot verschillende
ontwerpen bouwtechnische problemen, het vormgeven en materialiseren van de gevels
van de woontorens, en het ontwikkelen en produceren van de detailtekeningen voor het
definitief ontwerp van deze gevels.

Van Blijswijkstraat, te Den Haag
3TO Architecten i.o.v. Homan | Osorio Lobato architecten.
Het doen van ontwerpvoorstellen en het ontwikkelen en produceren van detailtekeningen
voor de bouwvoorbereiding van 10 luxe herenhuizen aan de Blijswijkstraat.

Valkzicht, Bilderdijkkade te Amsterdam
3TO Architecten i.o.v.Vera Yanovshtchinsky architecten.
Het uitwerken en produceren van alle benodigde tekeningen voor het volledige plan
van ontwerp tot uitvoering, de projectleiding, de controle van het meer- en minderwerk,
het bijwonen van bouw- en werkbesprekingen en het houden van toezicht t.b.v. het
woningbouwcomplex aan de Bilderdijkkade. Het project omvatte 13 sociale huurwoningen
en 13 sociale koopwoningen.

