


Rijke traditie

Sinds 1946 koppelt WTS Architecten 
heldere, pragmatische architectuur aan 
solide bouwtechnieken en soepel 
bouwmanagement. Met ons team 
werken wij in Vlissingen al 60 jaar aan 
woningen, scholen en kinderopvang, 
boerderijen, zieken-huizen en zorg, 
winkelcentra, toerisme en hotels, 
stadhuizen en kantoren, bruggen en 
sluizen, fabrieken, theaters, musea, 
kerken.  Allemaal nuchtere gebouwen. 
‘Eenvoudig, duidelijk, mooi' noemen wij 
dat. 

Simpele schoonheid

Zoeken naar de simpele schoonheid 
die in de opgave besloten ligt, dát is 
onze missie. Ergens verborgen tussen 
de plek en het programma voor een 
nieuw gebouw ligt de belofte van de 
architectuur. Geen hippe vorm of 
trendy sausje over een saai gebouw, 
maar onverwachte schoonheid die je 
op moet zoeken en bloot moet leggen. 
Goede architectuur ontstaat als alles 
op zijn plaats valt. Als in het woud van 
ideeën, eisen, regels en technieken 
het wezen van een bouwopgave 
gevonden wordt. 

Teamwork

Die avontuurlijke zoektocht gaan wij 
graag aan. Samen met onze 
opdrachtgevers op zoek naar hún 
oplossing. Goede gebouwen ontstaan 
door goede opdrachtgevers. 
Daarom investeren wij in de eerste 
plaats in een inspirerende 
samenwerking, niet alleen met onze 
opdrachtgevers maar met alle partijen 
die bij de bouw betrokken zijn. Een 
topprestatie vergt immers een hecht 
team. 

Duurzaam

Als we bouwen, hebben we het 
voorrecht een plek voor langere tijd te 
veranderen. Wát we bouwen kan 
niemand meer omheen. Een duurzame 
benadering is dus van belang. Met een 
goede inpassing van het nieuwe in de 
bestaande situatie, flexibele gebouwen 
met een brede gebruikswaarde, een 
slimme lay-out, verantwoord 
materiaalgebruik, efficiënt 
energiebeheer en overal de menselijke 
maat raken we de toekomst aan.



gemeente vlissingenhet springtij  vlissingen

het springtij vlissingen
speciaal basisonderwijs

uitbreiding met twee lokalen
en nevenruimtes

totaal oppervlakte 305 m²

gerealiseerd in 2010



bredeschool oranjeplein  oost-souburg

bredeschool en 32 appartementen

op het oranjeplein te oost-souburg 

22 lokalen en 2 gymzalen

rom marsaki   goes

model 1
nader uitgewerkt

model 2
nader uitgewerkt
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studie ontworpen in 2007



de kring, speciaal onderwijs   goes benbs  delft

de kring  goes

school van 12 groepen
gespecialiseerd in onderwijs

voor slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen

uitbreiding met 2 lokalen en nevenruimten
vloeroppervlakte 220 m², 800 m³

gerealiseerd in 2009



rkbs don bosco en psz dreumesland   ‘s heerenhoek

bredeschool van 1.800m² 

basisschool van 9 lokalen

peuterspeelzaal dreumesland

buitenschoolse opvang en gymzaal 

 gemeente borsele  heinkenszand

 fotos gereed

 gerealiseerd in 2008



gemeente borsele  heinkenszandrkbs don bosco en psz dreumesland   ‘s heerenhoek

bredeschool van 1.800m²

basisschool van 9 lokalen

peuterspeelzaal dreumesland

buitenschoolse opvang en gymzaal 

gerealiseerd in 2008



gemeente veere   domburgkindercentrum grote pien kleine pien   koudekerke

herbesteming
 immanuëlkerk koudekerke

naar kindercentrum

basisschool klinket, kinderdagverblijf
peuterspeelzaal en kantoor

gerealiseerd in 2007



wts architectenideeen prijsvraag ruimte voor kinderen  winnende inzending

i.s.m. toebast architect

ideeen prijsvraag
 ruimte voor kinderen

winnende inzending

kinderopvang / leercentrum
7 tot 7

In de 3-laagse bibliotheek vindt ook uw kind zeker wat 
van zijn of haar gading. Kinderboeken, voorleesboeken, 
prentenboekjes; van Dick Bruna tot Roald Dahl, van 
Pinkeltje tot de Sims. Aan de leestafel kan je rustig een 
boekje lezen. Ook is er voldoende ruimte om te 
discussiëren, grappen te vertellen en voordrachten te 
houden.

Een staartdeling uitrekenen gaat tegenwoordig gewoon 
met de computer. Uw kind kan hiervoor prima terecht 
in de Gameroom. Educatie door middel van spel. Welk 
kind wil dat nu niet? Analyseren van complexe situaties 
en lekker puzzelen gaan hand in hand.

Houdt uw kind van expressie? In de werkplaats en 
uiteraard op het podium zijn voldoende mogelijkheden 
om spelend te leren. Het knutselen van een decor voor 
de kerstvoorstelling bijvoorbeeld. De kaart van 
Nederland en de Wereld aan de muur spreekt tot de 
verbeelding.

Trommelen kan uw kind al snel, maar zelfs blokfluit 
spelen en canon zingen is geen probleem meer in De 
Sjop. Heeft uw kind muzikaal talent dan voelt het zich 
prima op z'n gemak op het podium.

In het huidige tijdperk waarin obesitas een steeds vaker 
terugkerend woord is, is beweging zeer belangrijk voor 
de ontwikkeling van het kind. Onze speelzaal en 
buitenspeelruimte geven voldoende mogelijkheden voor 
rennen en vliegen van de kids. Ook voor de 
allerkleinsten is er ruimte genoeg voor 
lichaamsbeweging in de nixruimte. Voor het ontwikkelen 
van de fijne motoriek van uw kind, het voelen, ervaren, 
manipuleren en bewerken van materialen, is voldoende 
ruimte in de werkplaats.

Buiten spelen in de vrije natuur, een wens van iedere 
ouder voor zijn of haar kind want buiten zijn is 
gezond. Op het buitenspeelterrein kan uw kind lekker 
ravotten onder het toeziend oog van de coaches. In de 
natuurhoek kan uw kind leren dat een spin acht poten 
heeft en hoe je een konijn verzorgt, maar ook welke 
blaadjes er aan een eik zitten en waarom bijen van 
honing houden.

Samen spelen, samen eten, samen leren. Uw kind houdt 
van samen zijn met andere kinderen. In De Sjop staat 
communicatie tussen de intelligentiegebieden voorop. 
Het uitwisselen van ervaringen met andere kinderen en 
met de coaches is een belangrijk onderdeel van het 
gebruik van De Sjop.

Heerlijk wegdromen in de NIXruimte in je eigen 
coconnetje. Ieder kind heeft een eigen plekje nodig om 
tot zelfreflectie te komen. De I-kast (kortweg i-k) biedt 
ruimte voor kinderen om hun eigen spulletjes op te 
bergen en te koesteren.

verbaal linguïstisch logisch mathematisch visueel ruimtelijk muzikaal ritmisch lichamelijk kinetisch natuurgericht interpersoonlijk intrapersoonlijk

Saskia (3): In de 
voorleeshoek leest coach 
Ingmar altijd zo 
spannend voor. Over de 

Bob (10): Vet cool man, op 
vrijdagmiddag mogen we 
altijd gamen met de andere 
sjop in Amsterdam. Ali kan 

Mirrin (8): Volgende week 
moet het decor af zijn, we 
zijn met de luchten 
bezig… heel mooi worden 

Bente (1): Ewout (9) Als je vaker bij 
de baby's komt kun je ze 
echt herkennen, ze hebben 
zulke kleine handjes, tof is 

Annick (6): Vanaf het balkon 
kun je heel mooi de zon 
onder zien gaan, vooral in de 
winter, als het donker wordt, 

Lola (4): Ik vind het 
zo leuk dat al je 
vriendjes altijd in de 
buurt zijn, er is altijd 
wel iemand om mee 
te spelen.

Bart (11): Gisteren droomde ik 
over China, in één nacht heb 
ik de hele Chinese muur 
gelopen!! Echt te gek!!

In de 3-laagse bibliotheek vindt ook uw kind zeker wat 
van zijn of haar gading. Kinderboeken, voorleesboeken, 
prentenboekjes; van Dick Bruna tot Roald Dahl, van 
Pinkeltje tot de Sims. Aan de leestafel kan je rustig een 
boekje lezen. Ook is er voldoende ruimte om te 
discussiëren, grappen te vertellen en voordrachten te 
houden.

Een staartdeling uitrekenen gaat tegenwoordig gewoon 
met de computer. Uw kind kan hiervoor prima terecht 
in de Gameroom. Educatie door middel van spel. Welk 
kind wil dat nu niet? Analyseren van complexe situaties 
en lekker puzzelen gaan hand in hand.

Houdt uw kind van expressie? In de werkplaats en 
uiteraard op het podium zijn voldoende mogelijkheden 
om spelend te leren. Het knutselen van een decor voor 
de kerstvoorstelling bijvoorbeeld. De kaart van 
Nederland en de Wereld aan de muur spreekt tot de 
verbeelding.

Trommelen kan uw kind al snel, maar zelfs blokfluit 
spelen en canon zingen is geen probleem meer in De 
Sjop. Heeft uw kind muzikaal talent dan voelt het zich 
prima op z'n gemak op het podium.

In het huidige tijdperk waarin obesitas een steeds vaker 
terugkerend woord is, is beweging zeer belangrijk voor 
de ontwikkeling van het kind. Onze speelzaal en 
buitenspeelruimte geven voldoende mogelijkheden voor 
rennen en vliegen van de kids. Ook voor de 
allerkleinsten is er ruimte genoeg voor 
lichaamsbeweging in de nixruimte. Voor het ontwikkelen 
van de fijne motoriek van uw kind, het voelen, ervaren, 
manipuleren en bewerken van materialen, is voldoende 
ruimte in de werkplaats.

Buiten spelen in de vrije natuur, een wens van iedere 
ouder voor zijn of haar kind want buiten zijn is 
gezond. Op het buitenspeelterrein kan uw kind lekker 
ravotten onder het toeziend oog van de coaches. In de 
natuurhoek kan uw kind leren dat een spin acht poten 
heeft en hoe je een konijn verzorgt, maar ook welke 
blaadjes er aan een eik zitten en waarom bijen van 
honing houden.

Samen spelen, samen eten, samen leren. Uw kind houdt 
van samen zijn met andere kinderen. In De Sjop staat 
communicatie tussen de intelligentiegebieden voorop. 
Het uitwisselen van ervaringen met andere kinderen en 
met de coaches is een belangrijk onderdeel van het 
gebruik van De Sjop.

Heerlijk wegdromen in de NIXruimte in je eigen 
coconnetje. Ieder kind heeft een eigen plekje nodig om 
tot zelfreflectie te komen. De I-kast (kortweg i-k) biedt 
ruimte voor kinderen om hun eigen spulletjes op te 
bergen en te koesteren.

CONCEPT
In het streven om  meer en meer mensen aan het werk te 
krijgen raken onze kinderen voor hun dagbesteding steeds 
vaker aangewezen op voorzieningen buitenshuis. Crèche, school 
en kinderopvang spelen een steeds belangrijker rol in onze 
samenleving. Maar wat is nog het verschil tussen het 
kinderdagverblijf en de school als je daar de hele dag bent? Is 
het niet veel slimmer om deze voorzieningen als één geheel te 
zien? Kortom, tijd het concept van deze voorzieningen eens 
grondig te herzien!
Dus weg met de school, opruimen dat kinderdagverblijf en 
opnieuw beginnen met een kindercentrum nieuwe stijl. Waar 
spelen en leren volledig samengaan,  waar kinderen tussen 7 
en 19 uur hun eigen weg zoeken tussen spelen en leren, waar 
ze kunnen zappen tussen interessante plekken, waar 
nieuwsgierigheid wordt omgezet in leergierigheid, waar 
klasgenoten maatjes worden en waar het labyrint van het leven 
zich ontvouwt. Je eigen ontwikkeling shoppen in De Sjop!

LOCATIE
Op vele plaatsen in ons land wordt de kern van een woonwijk 
gevormd door naoorlogse suburbane winkelcentra. Vaak met 
kantoren en dienstverlening in de directe omgeving. Deze 
platte, vaak saai vormgegeven winkelclusters vragen erom 
opgefleurd te worden met nieuwe functies. Door de centrale 
ligging en de reeds aanwezige parkeerruimte zijn deze plekken 
bij uitstek geschikt om de nieuwe kindercentra te adopteren 
waardoor op, naast of in zo'n centrum ook nog eens  nieuwe 
levendigheid ontstaat!. Winkelcentrum Dauwendaele in 
Middelburg is één van de vele typische voorbeelden van zo'n 
centrum en dus uitermate geschikt om ons concept verder te 
illustreren.

PEDAGOGISCHE VISIE
In De Sjop staat het faciliteren van het individuele kind als 
primaire klant voorop. Met als leidraad de meervoudige 
intelligentie van Howard Gardner wordt een veelheid aan 
mogelijkheden (verzorging, spel, hobby, wel of niet verplichte 
lesstof) aangeboden aan het individuele kind. Samen met een 
ontwikkelingscoach wordt het traject door De Sjop vastgelegd in 
een portfolio van ieder kind. Moderne kindvolgsystemen 
ondersteunen de coaches bij de portfolio-opbouw en de 
communicatie, onderling en met de ouders. Voor de ouders, de 
secundaire klanten van De Sjop, wordt flexibiliteit geboden. 
Door verplichte (leer)activiteiten te concentreren rond het 
midden van de dag ontstaan ruime breng- en haaltijden. Dit 
geeft rust in de dagindeling van gezinnen. 

GEBRUIK
Het nieuwe kindercentrum is werkelijk multi-functioneel. Wil je 
even lekker shoppen en naar de supermarkt, dan drop je de 
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Sjoptijd

entree winkelpassage De Sjop

ontworpen in 2006



boerderijschool  walcheren vpco  veere / noord-beveland

boerderijschool op walcheren

12 leslokalen, speellokaal
sportzaal, ict lokaal

kunst- en cultuureducatie
vergaderruimtes

multifunctionele ruimtes, zorg
kinderopvang, psz, bso

ontworpen in 2007



gemeente noord beveland  wissekerkede kamperschouw   kamperland

bredeschool van 1.140m² 

basisschool van 7 lokalen

peuterspeelzaal 

gerealiseerd in 2006



de tweern sbo   goes

school speciaal basisonderwijs

uitbreiding tot 22 lokalen

en grote gymzaal

gemeente goes gerealiseerd in 2005



gemeente goesde tweern sbo   goes

school speciaal basisonderwijs

uitbreiding tot 22 lokalen

en grote gymzaal

gerealiseerd in 2005



de vlissingse schoolvereniging   vlissingende vsv school   vlissingen

 school uitbreiding en verbouwing ca. 450m² 

basisschool van 8 lokalen

nevenruimtes en minilokalen  

gerealiseerd in 2004



de regenboog hoedenkenskerke

bredeschool van 601m²

basisschool van 3 lokalen

peuterspeelzaal

 gemeente borsele  heinkenszand  gerealiseerd in 2004



gemeente veerevaleriusschool   veere

nieuwbouw 4 klassige 
basisschool 

gesitueerd in de kern van veere

gerealiseerd in 2001



de boazschool  meliskerke

bredeschool van 1.315m² 

basisschool van 8 lokalen

peuterspeelzaal

 boazschool  meliskerke  gerealiseerd in 2003



roc vlissingen afdeling mto   vlissingen roc  vlissingen

uitbreiding roc vlissingen

nieuwbouw voor de

afdeling mto

gerealiseerd in 1996



sint jozef school  vlissingen

uitbreiding van een

rooms-katholieke basisschool 

sint jozef te vlissingen

bestuur van de r.k. basisschool sint jozef  vlissingen gerealiseerd in 1994



de gemeente vlissingenulo school   vlissingen

openbare en christelijke 

ulo school met 26 lokalen

en gymnastiekzaal

gerealiseerd in 1963
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Glenn de Groot Karen Nije

1981  Bachelor of Design Studies (Aus)
1984  Bachelor of Architecture (hons)
1988  Chartered Architect NSW Australië
1995  Geregistreerd Architect SBA /BNA

1985  Media Five Architects, Gold Coast 
International Hotel + Vijf Sterren Hotel

1987  Firth Lee Architects, Sydney
industrieel en woningbouw o.a.

    1988 CCH New Zealand kantoor + drukkerij
            Auckland
    1989 GEC Plessey Telecommunicatie
            Distributiecentrum, Sydney Australië
    1990 Pepsi Seven-up Bottle en Distributie-
            Centrum Sydney, Australië
1991  Adviesbureau Kraan Rotterdam

Wereldstandaard voor Shell
1992  Office for Metropolitan Architecture

prijsvraag Stedelijk Museum A’dam

1993  TU Delft Bouwkunde
1993  geregistreerd architect SBA / BNA

1993  Hans van Olphen Amsterdam
woningen Dordrecht, 
ING Bank Wassenaar, 
stedenbouwkundig plan 
havengebied Katwijk, 

1996  Procap Bouwconsult
ass. projectleider gemeente
Heerhugowaard, Stad van de Zon

1997  zelfstandig architect Zweden
kantoor Vopak Gothenburg
vakantiewoning Gothenburg    

1998  Arkitektbyran AB Zweden
Holland Casino Gothenburg
winkelcentrum Gothenburg
interieur schepen Royal 
Caribbean Cruiseline

 

1993  Kuiper Compagnons Rotterdam
woningbouw door heel Nederland 
waaronder Kattenbroek, Delft,
Schagen

1997  WTS architecten, Vlissingen
brede pakket aan opdrachten o.a.

    2013 Loodswezen Vlissingen
    2011 Clubhuis HC Walcheren+Dynamica
    2010 Centrumplan Kamperland
    2008 Don Bosco School ‘s Herenhoek
    2005 Het Bastion, Lammerenburg
    2005 De Tweern school Goes
    2005 ZRTI Vlissingen
    2004 Winkelcentrum Paauwenhof
    2004 Provincie RMW kantoor Middelburg
    2001 Hongersdijkbrug Zangkreeksluis
    2001 Emulsion Holland Zierikzee
    1998 Bedieningegebouw Zandkreeksluis
2006  partner WTS architecten

2003 eigen bureau F3 Architectuur 
uitbreiding woonhuis Schuddebeurs
uitbreiding woonhuis Burg-Haamstede
interieur winkel Zierikzee

2007  WTS architecten Vlissingen
      2010 woningen Arnemuiden
       2010 woningen Kapelle Zuidhoek
       2010 Seniorenwoningen Oostkapelle
       2009 Interieur Syntess Zierikzee
       2010 Huisartsenpraktijk ‘s Gravenpolder
       2011 Huisartsenpraktijk Kamperland
       2012 Vakantiehuisjes Buitenplaats 

Oudendijke Ellemeet
       2013 Verzorgingshuis Ten Anker Tholen
       2011 8 appartementen B&B Oostkapelle
       2012 Clubgebouw Burggolf Middelburg
       2013 Clubgebouw Hockeyclub Zierikzee
       2013 Gemeentehuis Reimerswaal interieur
2011  partner WTS architecten



wts architecten,  dok van perry 21, 4381 el vlissingen      0118 460500


