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Mei wint architectenselectie Waterfront Rivium

Mei architects and planners heeft de architectenselectie voor het Waterfront Rivium van Rivium District in Capelle aan den IJssel
gewonnen.

GEEF ARTIKEL CADEAU5 DELEN4

Het bedrijventerrein aan de Maas bestaat op dit moment voornamelijk uit gedeeltelijk leegstaande kantoorpanden en wordt de
komende jaren getransformeerd tot nieuwe werk-woonwijk met mix aan voorzieningen, zoals horeca en detailhandel.

Opdrachtgever Rivium Real Estate, een samenwerking tussen  Vastgoedontwikkelaars West en Zuiver Vastgoed Groep,
heeft de ambitie een goed en waardevol Waterfront te ontwikkelen, waarin de thema’s Thuis, Comfort en Identiteit centraal staan.
Mei overtuigde de initiatiefnemers van de uitvraag met een krachtig plan van aanpak en architectonisch-stedenbouwkundige visie,
die bijdraagt aan de toekomstige identiteit van Rivium.

Lees ook:

Rivium
De opgave Rivium is vanaf 2018 door de gemeente Capelle aan den IJssel en vijf ontwikkelaars/beleggers in gang gezet, richting een
dynamisch hoogstedelijke omgeving met een mix van wonen, werken en recreatie. Circa 5.000 woningen zullen daarbij gerealiseerd
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‘Rivium wordt geduchte concurrent voor Maastoren’
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worden, net als diverse wijkvoorzieningen. De invulling en ontwikkeling van de verschillende kavels binnen Rivium worden door
diverse initiatiefnemers uitgewerkt. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente en worden de voorbereidingen getro�en voor het wijzigen van de bestemming.

Dit vind je misschien ook interessant
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