
Vrij Leven
in Almere Oosterwold





OOSTERWOLD
Landschap van Initiatieven

Maak je 

dromen waar  

In Oosterwold heb je alle ruimte om op eigen initiatief en naar eigen wens vorm te geven aan je droom 

en overtuiging. Je vindt hier de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling. Samen met 

toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving; dat is uniek in Nederland.

12  |  JUPIETER



DURF TE 
DROMEN

Hoe wil jij leven?

Oosterwold geeft je de moge-

lijkheden vrijer te bouwen. Een 

huis hoeft er niet uit te zien als 

een huis. Je mag het zo bijzonder  

maken als je zelf kunt bedenken. 

1  |  KASTEEL TOMTE



1  |  KASTEEL TOMTE



14  |  SWINGING ART HOUSE



DURF TE 
DROMEN

Voel je vrij!

Hoe zou jouw huis eruit zien als het 

zich naar jouw leven zou vormen? 

Hoe zou het eruit zien als het je zou 

helpen naar waar jij heen wilt? 

20  |  PERRY & MARJA



DIEPE CONNECTIE 
MET DE NATUUR
Heilige Geometrie

10  |  JAAP & JOANNE

Heilige geometrie is de basis van alles wat is.  Alles in de natuur en de mens 

is gebaseerd op deze geometrie. Cirkels, vierkanten, driehoeken, spiralen 

vormen de basis voor alle geometrie. 



9 

In ons dagelijks leven realiseer je het je 

niet altijd, maar heilige geometrie is volop 

aanwezig om ons heen. Kijk maar eens naar 

de structuur van ijskristallen, het hart van 

een zonnebloem, of de mandala die je 

inkleurt. Zelfs onze lichaamscellen hebben 

geometrische vormen. 

Veel van deze vormen zie je terug in 

diverse culturen en het dateert zelfs 

van ver voor onze jaartelling. De meest 

bekende vormen zijn de Flower of Life 

en de natuurlijke verhoudingen Gulden 

Snede en de Fibonacci reeks. 



DIEPE CONNECTIE 
MET DE NATUUR
Betekenisvol leven

Ieder mens ervaart de connectie met de natuur op zijn eigen manier. 

Voor de één betekent connectie 'met de handen in de aarde', de ander 

haalt betekenis uit de stand van de sterren en planeten. In elke vorm 

zien wij echter terug dat connectie met het grotere geheel zorgt voor 

een betekenisvol leven. 

9  |  CLAUDIA & RAMON



9  |  CLAUDIA & RAMON

10  |  JAAP & JOANNE



IN JE EIGEN 
KRACHT!

Samen maken wij 

uw dromen waar

De meeste mensen kiezen voor 

een volledig door een aannemer 

gebouwde woning. Een aantal 

kiest liever voor gedeeltelijke of 

zelfs volledige zelfbouw. Met de 

juiste hulp kan ieder mens dit! 

ORIO architecten ondersteunt u 

graag in de vorm die bij u past. 



DE KRACHT 

van Orio architecten 

Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen dromen en zijn eigen visie en overtuigingen. De één past zich aan zijn omgeving aan, de ander wil 

de omgeving aan zichzelf aanpassen. Weten wie je opdrachtgever is, is een belangrijk en essentieel onderdeel van een goed ontwerp. 

Wij geloven dan ook in een persoonlijk contact en hebben hier veel aandacht voor. Dit geldt voor de persoonlijke interactie, voor het 

ontwerpproces, en hoe wij tot besluiten komen. We proberen voor iedere situatie een unieke oplossing te bedenken die perfect aansluit 

bij iemands wensen, zijn budget, het kavel en de randvoorwaarden die gesteld zijn door een gemeente. Als organisch architectenbureau 

dragen wij oplossingen aan, zonder een specifieke sturing te geven aan het resultaat. 



De natuur is oneindig veel ouder en een perfecte inspiratiebron



DE TAAL VAN  
DE NATUUR 
Onze moedertaal

ORIO architecten ontwerpt op basis 

van patronen uit de natuur; ook wel 

natuurlijke geometrie genoemd. Zo 

maakt het ontwerp deel uit van zijn 

omgeving. De ontwerpen zorgen 

daarnaast voor verbinding met de natuur 

voor de bewoner. Al onze woningen zijn 

bovendien ecologisch en opgebouwd 

uit biobased materialen. 

13  |  DE AARDETEMPEL

21  |  LIVE WITHOUT LIMITS



DE TAAL VAN  
DE NATUUR 
Orio architecten als 

vertaler

 

ORIO architecten is een brug tussen 

twee werelden; de aardse wereld en de 

plek van eenheid. Wij helpen dromen te 

formuleren en vertalen deze dromen naar 

de praktijk om ze zo te verwezelijken. 

In Almere Oosterwold hebben wij al bijna 

dertig opdrachtgevers gelukkig gemaakt. 

MICHEL POST  |  ORIO ARCHITECTEN

12  |  JUPIETER



Oosterwold Noord Oosterwold Zuid

GEREALISEERDE DROMEN   door Orio architecten in Oosterwold



ORIO ARCHITECTEN
Natuurlijk voor u!

 
Bent u bezig met ecologische verbouw- 

of nieuwbouw plannen?

Heeft u een kavel of zicht op een kavel? 

En hebt u behoefte aan een professional die u kan 

helpen om uw plannen verder vorm te geven?

Neem dan contact met ons op voor het maken van 

een vrijblijvend kennismakings gesprek!

Bezoek onze website

www.orioarchitecten.nl

Of stuur een mail naar   

info@orioarchitecten.nl



Samen maken wij uw droom waar!    



Ontwerpen met ORIO


