Boparai Associates bv Architekten

“Aluminium draagt bij aan natuurlijke dynamiek”

Neelu Boparai, Architect,
boparai Associates
bv Architekten BNA,
Oostzaan

Het decor van het Noord-Hollandse gebied WestFriesland vormde een belangrijke inspiratiebron voor
het ontwerp van appartementencomplex Polderweijde
in Obdam. In West-Friesland en in andere delen van
Noord-Holland zijn nog oude houten boerderijschuren
te vinden. De schuren, ook wel boet genoemd, werden
in vroegere tijden vooral voor opslag van hooi en voer
voor schapen (de schapenboet) gebruikt.
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