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erasmusbrug architectuurgids op architectuur org - de erasmusbrug is naast de willemsbrug de tweede brug over de
maas in het centrum van rotterdam de brug verbindt de nieuwe wijk de kop van zuid met het centrum aan de noordzijde van
de rivier, hoger onderwijs reactor wikipedia - de hoger onderwijs reactor is een kernreactor voor onderzoeksdoeleinden in
de plaats delft in de nederlandse provincie zuid holland de reactor maakt deel uit van het reactor instituut delft faculteit
technische natuurwetenschappen van de technische universiteit delft en is de enige kernreactor in nederland in een
universitaire omgeving de hor is een 2 mw bassinreactor bedoeld als, rondleidingen rotterdam city rotterdam stadsgids
- een rondleiding met een stadsgids is de beste manier om rotterdam snel en goed te leren kennen bezoek de bekende en
minder bekende hoogtepunten van de architectuur en havenstad van nederland met een stadswandeling een fietstour een
bustour of een rondvaart, mtb architecten apeldoorn amsterdam john van dijk - john van dijk e mail jvd mtbarchitecten nl
ik ben architect en een van de eigenaar directeuren van mtb architecten wat het vak voor mij inhoudt vorm geven en
daarmee uitdrukking geven aan de visie van de opdrachtgever en de gebruiker, de oorsprong van de trapgevel kwaad
net - links een voorbeeld van een gerestaureerde 17e eeuwse trapgevel zoals er honderden zijn in nederland deze is uit
1635 en staat op het nieuwe noord in hoorn let op de kruiskozijnen de korfbogen boven de ramen en de horizontale
regenlijsten, welkom bij cultuurhistorische uitgeverij stokerkade - fort honswijk is gebouwd in het midden van de
negentiende eeuw en maakt deeluit van een indrukwekkend vestinglandschap de stelling van honswijk onderdeel van de
nieuwe hollandse waterlinie deze linie moest de vesting holland tegen invallen beschermen door de laaggelegen delen van
het landschap onder water te zetten en de hooggelegen delen met versterkingen voor de vijand af te sluiten
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