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“Aluminium levert belangrijke bijdrage aan beleving”

Paul Michielsen, architect,
Michielsen Architecten,
Baarle-Nassau

De twee eigentijdse villa’s aan de Statenlaan in het
Brabantse Rijen zijn beslist geen eeneiige tweeling,
maar dat er een familiare band bestaat tussen beide
woningen is ontegenzeggelijk zichtbaar.

“Aluminium past als eigentijds materiaal
goed bij deze woningen”
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