Renovatie & herstructurering

Monumentale hoofdtrap en kluizen in herontwikkeld kantoorgebouw
Meerdere herontwikkelingsplannen passeerden de revue voor de voormalige
Nederlandsche Bank aan de Boompjes in Rotterdam. Eerst werd het een 5-sterren
Van der Valk hotel, toen een 4-sterren boutique hotel, maar de vastgoedcrisis
gooide roet in het eten. Nu, jaren later, is de monumentale bank getransformeerd
tot multi-tenant kantoorgebouw waarbij de oorspronkelijke kluizen intact zijn
gebleven.
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