


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.



zeeuws radio-therapeutisch instituut  vlissingen

uitbreiding bestaande
bestralingscentrum

met 2.000 m²

2 bestralingsbunkers
en kantoren bijgebouwd

i.s.m. architecten aan de maas

 directie zrti   vlissingen  gerealiseerd in 2005



dhr. m.f.j.m. ten have en mevr. m. de pagter  kamperlandhuisartsenpraktijk  kamperland

huisartsenpraktijk kamperland

3 spreekkamers en 1 behandelkamer

apotheek en backoffice

totaal oppervlakte 205 m²

gerealiseerd in  2011



dhr. j.w. kronenberg   ‘s gravenpolderhuisartsenpraktijk  ‘s gravenpolder

huisartsenpraktijk ‘s gravenpolder

5 spreekkamers
en 2 behandelkamers

apotheek en backoffice

totaal oppervlakte 377 m²

gerealiseerd in 2010



rom  marsaki   goescentrumplan  kamperland

20 senioren appartementen
van 90 m²

dorpshuis en huisartsen praktijk
totaal 630 m²

2 pg groepen en zorginfrastructuur
totaal 900 m² 

gerealiseerd in 2010



rom marsaki  goescentrumplan kamperland

20 senioren appartementen
van 90 m²

dorpshuis en huisartsen praktijk
totaal 630 m²

2 pg groepen en zorginfrastructuur
totaal 900 m² 

gerealiseerd in 2010



pg groepswoningen  nieuw en st. joosland

10 appartementen van 86 m²

 8 eengezinswoningen van 117 m²

2 pg groepen voor in totaal 12 patiënten
totaal 820 m²

woongoed   middelburg gerealiseerd in 2012
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l’escaut  vlissingenschutterijstraat woonzorgvoorziening  vlissingen

renovatie bestaande complex van
98 huurappartementen

nieuwe zorginfrastructuur van 400 m²

gerealiseerd in 2007



l’escaut  vlissingenschutterijstraat woonzorgvoorziening  vlissingen

renovatie bestaande complex van
98 huurappartementen

nieuwe zorginfrastructuur van 400 m²

gerealiseerd in 2007



stichting het gors en zorg lichamelijk gehandicapten   goes

haalbaarheidsstudie

locatie beukenstraat goes

de rank
de zunneguus

en speelotheek

2.500m² school
dagverblijf en kantoren

rom  marsaki   goes ontworpen in 2003



basco stichting woningbeheer  vlissingencrisisopvang maresaets   vlissingen

cmo project emergis

crisis opvang en afdeling

“blijf van mijn lijf”

en 2 “laatste -kans” woningen

gerealiseerd in 1998



ziekenhuis walcheren  vlissingen

totaal 28.815 m² over 31 afdelingen

verpleegafdelingen
psychiatrie
orthopedie

k.n.o.
intensive care

geriatrie
laboratoria

nucleaire diagnostiek
röntgen

apotheek
e.d.

streekziekenhuis walcheren  vlissingen ver / nieuwbouw gerealiseerd 1989-91



    stichting verpleeg- en rusthuizen zeeland  middelburgverpleeg- en rusthuis ten anker  tholen

60 éénpersoonsunits voor bejaarden
plus aanleunwoningen

56 kamers serviceflat

60 bedden voor somatische patiënten
in het verpleeghuis

verbouwing gepland 2008

  gerealiseerd in 1992



zorgcentrum scheldehof  vlissingen

60 kamers voor alleenstaande bejaarden

4 kamers voor alleenstaande gehandicapten

6 tweepersoonskamers

 stichting christelijke bejaardenzorg  vlissingen  gerealiseerd in 1986
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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


