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ORGA architect - ontwerpen met de 
natuur als inspirator  
Architect ir. Daan Bruggink, eigenaar van het architectenbureau ORGA 
architect  maakt naam met zijn manier van ontwerpen volgens biologische 
principes. Bij zijn werk bootst hij het liefst de natuur na. Voorbeelden als hoe 
een boom door de natuur is gevormd, een schelp of een termietenheuvel, 
inspireren hem. Dat levert verrassende zienswijzen op.

Ir. Daan Bruggink, afgestudeerd aan de 
TU Delft, is voortdurend op zoek naar het 
raakvlak tussen architectuur en natuur. 
Naast zijn eigen architectenbureau ORGA 
architect, bestudeert hij biomimicry – de 
denkwijze waarbij je inspiratie haalt uit 
de natuur - in de architectuur. ORGA 
architect ontwerpt, tekent en bouwt voor 
particulieren en voor de bouwwereld 
waaronder makelaars, aannemers en 
collega architecten. Na enige jaren in 
Amsterdam te zijn gevestigd verhuisde 
ORGA architect onlangs naar Nijmegen. 

Wat de natuur ons leert
ORGA architect streeft ernaar gebouwen 
te ontwerpen waarin alle ruimten van 
een maximale functionaliteit worden 
voorzien. Dat levert niet zelden een uiterst 
interessante en moderne vormgeving 
op waarin aangenaam en comfortabel 
geleefd en gewerkt kan worden. Dankzij 
zijn biomimicry studie ontdekte Bruggink 
tal van door de natuur bedachte en 
ontwikkelde oplossingen die wij als 
mensen voor eigen gebruik en voordeel 
nog maar moeten zien uit te vinden. Zoals 
de termietenheuvel die klimatologisch 
gezien zo geraf� neerd is opgebouwd dat 
de binnentemperatuur constant 3 ºC blijft, 
ongeacht snikhete dagen en ijskoude 

nachten. Voorbeelden waar we van kunnen 
leren voor een steeds betere toepassing 
van natuurlijke, milieuvriendelijke en 
gezonde materialen in onze woon- en 
leefomgeving. Overigens zonder zweverig 
te worden, vindt de uiterst nuchter 
en realistisch denkende Bruggink die 
vegetatiedaken en gevelbegroeiing noemt 
als voorbeelden waar eerst nogal lacherig 
over werd gedaan en die inmiddels breed 
worden toegepast.

Integraal denken vanaf 
het begin
“Bij duurzaam bouwen is het van groot 
belang dat er vanaf de eerste stap integraal 
gedacht wordt”, vindt Bruggink. “En dat 
je al vanaf het allereerste begin anders 
denkt. Het later toevoegen van duurzame 
elementen heeft immers geen zin. Dat 
wil zeggen, het helpt natuurlijk wel, maar 
het rendement zal altijd lager blijven dan 
wanneer je die duurzaamheidfactoren al 

bij het eerste ontwerp hebt meegenomen”. 
Bij ORGA architect weten ze waarover ze 
het hebben. Het bureau bedacht al eerder 
mogelijkheden om duurzame elementen 
achteraf in woningen in te bouwen of aan 
te brengen. Zoals in het project  ‘Gezonder 
wonen? Ecologiseer je woning’ waarbij het 
bureau bestaande woningen op verzoek 
van de bewoners inventariseerde en de 
aangebrachte materialen en installaties in 
kaart bracht, gevolgd door adviezen over 
hoe de woning gezonder en duurzamer 
kon worden gemaakt, in de vorm van een 
soort Duurzaamheid Gebruiksaanwijzing. 
Ook mensen met verbouwplannen 
kunnen bij ORGA architect terecht voor 
zo ecologisch mogelijke adviezen en 
ontwerpen overeenkomstig hun behoeftes 
en het beschikbare budget. Daan 
Bruggink: “Onze adviezen maken het 
mogelijk dat mensen kunnen verbouwen 
zonder in de verf- en lijmlucht te zitten en 
daarna in een gezonde woning kunnen 
wonen, voorzien van natuurlijke materialen. 
En nog betaalbaar ook”. 
   
Een ander voorbeeld van het advieswerk 
van ORGA architect is het begeleiden 
van kopers van nieuwbouwwoningen 

die als casco worden opgeleverd, zo 
vertelt Bruggink. “Dan heb je zes wanden 
van beton waar alleen de aansluitingen 
uit de muur steken. ORGA architect 
ontwerpt de keuken en het sanitair naar 
de speci� eke wensen van de eigenaren 
waarbij comfortabel, gezond en duurzaam 
wonen de hoogste prioriteit heeft. We 
kunnen de aannemer helpen selecteren, 
het budget bewaken en het bouwproces 
aansturen. Wat we ook doen is het geven 
van kleuradviezen en het maken van een 
handleiding voor het onderhoud van de 
woning. Daarmee nemen we de eigenaren 
de grootste stress en   het leeuwendeel 
van de organisatie uit handen en zorgen 
we ervoor dat hun nieuwbouwpand 
een heerlijke woning wordt waarin het 
comfortabel en gezond wonen en leven 
is. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het 
inpassen van oude bouwmaterialen en 
het gebruik van natuurlijke materialen en 
hernieuwbare energiebronnen”. 

Voor particulieren en de 
bouwwereld 
ORGA architect ontwerpt, tekent en bouwt 
voor particulieren. Van verbouwingen, 
aanbouwen en dakkapellen tot 
complete gebouwen. En van schuren, 
vakantiehuizen en eengezinswoningen 
(particulier opdrachtgeverschap) tot 
volledige woninginrichtingen (van 
casco tot woning). Ook voor het 
aanvragen van bouwvergunningen, 
de bouwbegeleiding en de uitvoering 
kunnen klanten bij ORGA architect 
terecht. “Daarnaast werken we vaak 
voor collega-architecten en aannemers 
en tekenen we voor huiseigenaren 
en woningbouwverenigingen. 
Splitsingstekeningen, verkooptekeningen 

of plattegronden voor promotiemateriaal 
en websites bijvoorbeeld”, vertelt Daan 
Bruggink. “We beschikken over de nodige 
ervaring bij de overheid en kunnen daarom 
ook adviseren bij het aanvragen van 
bouwkundige vergunningen en bij zaken 
als Bouwbesluiten, Bouwverordeningen, 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. En 
verder kunnen opdrachtgevers bij ons 
terecht voor adviezen over  ecologische 
kwesties”. 

Modern en traditioneel 
Een blik op de website toont dat er 
veel projecten zijn die de denk- en 
ontwerpwijze van ORGA architect 
illustreren en onderstrepen. “Ja, zoals 
bijvoorbeeld in de wijk ‘De Buitenkans’ in 
Almere”, bedenkt Daan Bruggink. “Daar 
hebben we een duurzame en gezonde 
woning ontworpen en gebouwd die 
ondanks alle ecologische eigenschappen 
toch strak en modern is geworden. Veel 
mensen associëren ecologisch bouwen 
nogal eens met de bekende geitenwollen 
sokken, maar die tijd ligt allang achter 
ons. Sterker nog, ecologisch bouwen gaat 
heel goed samen met moderne strakke 
vormgeving waarmee je eigentijds comfort 
combineert met een duurzame woon- en 
levensstijl”. 
In de ecologische wijk ‘De Buitenkans’ 
vind je allerlei woningen. Woningen voor 

starters, duurdere hoekwoningen en twee 
onder één kapwoningen. Van betaalbaar 
tot prijzig dus. Wat al die verschillende 
woningen verbindt is dat ze zijn uitgevoerd 
in houtskeletbouw, dat ze goed geïsoleerd 
zijn, van buiten met hout zijn afgewerkt, 
in complete delen naar de bouwplaats 
zijn vervoerd en daar met behulp van een 
kraan in elkaar zijn gezet. De woningen 
zijn gebouwd met natuurlijke materialen, 
hebben groene daken en muren van 
leem en beschikken ondermeer over 
zonneboilers. Op een van de vrije kavels 
bij de ingang van deze wijk ontwierp en 
bouwt ORGA architect  een bijzondere 
woning die erg goed past bij de andere 
woningen in de wijk, maar ook over veel 
individuele onderdelen beschikt. Zoals 
een sterke daklijn die de mensen als het 
ware de wijk in begeleidt en de nadruk 
legt op de langgerektheid. In de woning 
legt een zichtlijn de nadruk op het uitzicht 
de wijk in, wat verder wordt versterkt door 
de, de lucht in wijzende, daklijn. Nee, 
ecologisch bouwen hoeft zeker niet saai 
of gelijkvormig te zijn. Dat bewijst ORGA 
architect met een ferme knipoog naar 
de natuur als continue en onuitputbare 
inspiratiebron.

wanneer je die duurzaamheidfactoren al van kopers van nieuwbouwwoningen 

‘ecologisch bouwen 
gaat heel goed samen 
met moderne strakke 

vormgeving’


