Project168
Huttenfestival
eierfabriek ‘de toekomst’
Spoorzone, Tilburg
organisatie en bouwer
september 2011
publicatie: A10, Archined,
Architectenweb, de Architect.nl,
Volkskrant

fotografie: Koos Schaart

HilberinkboscH arcHitecten
Wamberg 5 - 5258sM - berlicum
t.073-6900136 - hetburo@hb-a.nl

Eierfabriek de toekomst
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