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LIANJIANG BUTTERFLY BAY

Project name: Lianjiang Butterfly Bay

Date:

Type  /
Program  /
Purpose:

70 Villa’s, Townhouses (85 units), Two apartment towers (180 
units),
Boutique hotel, (88 rooms), Commerce, Underground parking

Location: Lianjiang, Fujian Province

Floor area: 120,000 sqm

Completion: 2015

Client: Citychamp Real Estate

Architect  /
designer:

NEXT architects

Contact person: John van de Water

Team: John van de Water, Jiang Xiaofei with Wopke Tjipke 
Schaafstal ,Wang Bo, Wang Yan, Zhou Tong, Yu Peng, Yin Ya 
Ling, Wen Qing, Wang Fei,
Jiang Ci Ai, Liu Feng Qin, Ren Wan Ting
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TOUCHING THE WATER IN BUTTERFLY BAY

The site is located next to a branch of the Min River. The aim of the masterplan is the 
exploit the proximity of water by connecting to as many buildings as possible. The main 
masterplan concept is symbolised by a hand touching the water, each finger represents a 
tongue of land reaching towards the river. Perpendicular to the tongue of land, the buildings
directly face the water. 

The parking of the total area is solved underground, making the streets between the villa’s 
lush green and car-free. On the street side the villas are three floors high, and towards the 
water-side, the villas are four floors high. The architecture of the villas aims at optimizing 
the different views over the water and the mountains on the background. The shifting of the
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volumes creates a variety in outside spaces. The apartment towers and hotel each have their
own specific architectural language.
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WATERRIJK WOONGEBIED IN BUTTERFLY BAY

De locatie bevind zich langs een vertakking van de Min rivier. Het masterplan richtte zich 
op het benutten van de nabijheid van water door zoveel mogelijk gebouwen aan het water 
te verbinden. Het plan word gesymboliseerd door een hand die het water aanraakt, waarbij 
elke vinger een landtong richting de rivier representeert. De gebouwen loodrecht op de 
landtong hebben direct zicht op het water.

Parkeerplaatsen voor het hele gebied zijn ondergronds opgelost, waardoor de straten tussen 
de villa’s weelderig groen en autovrij zijn. Aan de straatkant zijn de villa’s drie 
verdiepingen hoog en aan de waterkant vier. Het ontwerp van de villa’s richt zich op het 
optimaliseren van het zicht op het water en de bergen in de achtergrond. Het verspringen 
van de volumes creëert een verscheidenheid in de buitenruimtes. De appartemententorens 
en het hotel hebben iedere hun eigen vormentaal.   


