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Daan Bruggink (37) heeft zijn eigen 
bedrijf: Orga architect. Eigenlijk 
wilde hij bioloog worden: ‘Helaas 

was ik te slecht in scheikunde, maar de inte-
resse voor de natuur is altijd gebleven. Ik 
gebruik het momenteel in mijn werk. Dus 
mijn droom heb ik toch nog een beetje kun-
nen verwezenlijken.’
Al sinds zijn studie Bouwkunde houdt Brug-
gink zich bezig met ecologisch ontwerpen. In 
de afgelopen jaren ontwierp hij nieuwe wo-
ningen, bedrijfspanden en zorgwoningen en 
was hij verantwoordelijk voor de renovatie 
van rijksmonumenten. ‘Ook bestaande bouw 
leent zich prima voor de uitgangspunten van 
ecologisch ontwerpen,’ aldus Bruggink.
Vorig jaar ontwierp hij zijn eerste tand-
artsprakijk. De praktijk in Middenmeer is 
recentelijk opgeleverd. 

Verbinding met de natuur
Voor Bruggink is het vanzelfsprekend om 
gebruik te maken van wat de natuur ons biedt. 
De verbinding is op verschillende manieren 
te maken, het meest bekend is de vorm-inspi-
ratie, waarbij vormen uit de natuur worden 
gebruikt in ontwerpen. 
Naast vorm zijn er meer aspecten waarbinnen 
die verbinding gezocht kan worden: ‘We kunnen 
als mens niet alleen leren van natuurlijke vor-
men, maar ook van de technieken en de mate-
rialen die de natuur gebruikt.’ Als het gaat om 
de technieken heeft Bruggink een sprekend 
voorbeeld: ‘Voor hoge gebouwen gebruiken wij 
tal van machines om het water ook op de bo-
venste verdieping te laten stromen. Een boom 
doet dat zonder machines. Het is dus zaak om 
te leren van de natuur, en dat toe te passen in 
gebouwen. Op die manier kunnen we ontwerpen 
maken die lowtech zijn, in plaats van hightech.’
Ook bij materiaalgebruik wordt er volgens 
Bruggink nog te veel uitgegaan van wat we 
allemaal kunnen, in plaats van wat de natuur 
ons biedt: ‘Ik ben overtuigd van de noodzaak 
van een toekomstgerichte en milieubewuste 
werkwijze. Het gebruik van hoogwaardige 
biobased materialen is een uitstekend duur-
zaam alternatief voor reguliere bouwmaterialen 
die worden gemaakt van eindige grondstoffen 
die nu eenmaal steeds schaarser worden. Het 

verspreiden van kennis over biobased materi-
alen en deze zoveel mogelijk toepassen is 
daarom een hoofddoel voor ons bedrijf.’
In de praktijk betekent dit dat het gebruik 
van zogenaamde fossilbased materialen zoals 
plastic, staal en beton zoveel mogelijk ver-
meden wordt. ‘Fossiele grondstoffen zijn 
lang-cyclisch, het heeft de natuur miljoenen 
jaren gekost om de basis voor deze producten 
– olie – te ontwikkelen en wij verbruiken het 
in hoog tempo. Door kort-cyclische produc-
ten, zoals hout of bio-foam te gebruiken ga 
je veel beter om met wat de natuur ons biedt. 
Deze materialen zijn bio-based en hebben 
dus een haalbare kringloop. Van die weten-
schap maken we gebruik in onze ontwerpen 
en bij de materiaalkeuze. ’
Bruggink ziet dat de interesse voor zijn manier 
van denken toeneemt: ‘Onze sector en de keten 
waar wij onderdeel van zijn heeft het moeilijk, 
er wordt steeds minder geïnvesteerd. In ons 
bedrijf heeft de crisis geen rol gespeeld, wij zijn 
alleen maar gegroeid. Dat komt door het toe-
nemend bewustzijn van de maatschappij. Steeds 
meer mensen zien dat ecologisch en duurzaam 
denken heel goed te verenigen zijn met een 
eigentijds of modern ontwerp.’ Echte ecologi-
sche bouwers zijn op een hand te tellen. 
Daarom heeft Bruggink naast Orga architect 
samen met Patrick Schreven Orga bouw op-
gericht, een bouwbedrijf gespecialiseerd in 
ecologisch bouwen. Orga bouw heeft de tand-
artspraktijk gebouwd.

Trias Ecologica 
Bij de ontwerpen van Bruggink speelt de zoge-
naamde Trias Ecologica, al in 1979 ontwikkeld 
door de TU in Delft, een rol. Bruggink legt uit 
hoe dit in z’n werk gaat: ‘Je wilt in eerste instan-
tie de vraag beperken. Dit kan zijn door bijvoor-
beeld goed en met het juiste materiaal te isoleren 
en verstandig om te gaan met licht. Maar de 
vraag zal nooit helemaal verdwijnen. Wat je dan 
wel gebruikt, moet je proberen duurzaam op te 
wekken, bijvoorbeeld door warmte terug te 
winnen. Mocht er daarna dan nog een vraag 
zijn – niet altijd te vermijden, maar wel het 
streven – zorg dan dat de fossiele brandstoffen 
die je gebruikt zo schoon mogelijk zijn en zo 
efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet.’ 
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Daan Bruggink: 
‘ De natuur als basis, 
de patiënt centraal’
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De Trias Energetica speelt een belangrijke rol 
in het proces, maar Bruggink is van mening 
dat je niet alles moet doodrekenen, die focus 
zorgt ervoor dat je de essentie van ecologisch 
bouwen uit het oog verliest: ‘Het doorrekenen 
van energiegebruik kan zorgen voor een ver-
keerd zwaartepunt. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het gebruik van energiezuinige 
airconditioning. Dat is inderdaad beter dan 
een minder zuinig alternatief. Maar het is in 
mijn ogen nog altijd beter om helemaal geen 
airco te hebben. Techniek heeft niet alleen 
directe invloed op het energiegebruik, ook de 
indirecte invloed is enorm. Daarom ben ik een 
voorstander van lowtech gebouwen. Als je 
goed isoleert – en daarbij inzet op het gebruik 
van duurzame materialen – gebruikmaakt en 
van de kennis van de natuur, bijvoorbeeld over 
luchtstromen, dan is een airco vaak helemaal 
niet nodig. Dat er techniek is, wil niet zeggen 
dat je die moet gebruiken.’
Wat Bruggink betreft kan de aandacht dan 
ook beter verschuiven van cijfers naar ma-
teriaal. De invloed van materiaal is enorm 
en wordt te vaak onderschat. 

Samenwerking
In het verleden heeft Bruggink al opdrachten 
gedaan in de zorg, zo ontwierp hij een woon-
boerderij voor ouderen. Het ontwerpen van 
een tandartspraktijk was voor hem nieuw. 
Vorig jaar benaderde tandarts-ondernemer Gijs 
Wermenbol het bedrijf van Bruggink. Werm-
ebol en zijn vrouw Iris Philipsen, die fungeert 
als praktijkmanager, wilden een nieuwe prak-
tijk bouwen in het Noord-Hollandse Midden-
meer. Duurzaamheid en de beleving van de 
patiënt waren hierbij het uitgangspunt. 
De persoonlijke betrokkenheid van zijn op-
drachtgevers maken het werk voor Bruggink 
een stuk makkelijker: ‘Wie kiest voor ecolo-
gisch bouwen is vaak al heel betrokken bij het 
project. Door veel met mijn opdrachtgever te 
praten, ze te leren kennen en het gebruik van 
het gebouw en hun wensen te gaan begrijpen, 
lukt het altijd om tot een goed resultaat te 
komen. In die zin maakt het niet uit of ik een 
tandartspraktijk of een dierenkliniek ontwerp, 
als het vertrekpunt goed is en het contact met 
de opdrachtgever klopt dan zal het eindresul-
taat altijd goed aansluiten.’
Dat het voor Bruggink de eerste tandartspraktijk 
was, is in zijn ogen geen probleem: ‘De persoon-
lijke benadering en de betrokkenheid zorgen 
ervoor dat de visie, wensen, en wettelijke eisen 
altijd goed in het ontwerp samenkomen.’
In het ontwerp speelde natuurlijke elementen 
en transparantie een grote rol. Het pand heeft 
een natuurdak en aan de noordzijde en de 
kopse kanten is een verticale tuin. ‘Nu kijk je 
nog op het zwart van de muur, maar over een 
half jaar zul je alleen nog maar beplanting zien,’ 
merkt Bruggink op. 
De zuidkant, die uitkijkt over de polders, is 
van glas. Dit maakt de wachtruimte – waar 
geen traditionele assistente zit, maar een 
gastvrouw – en de hal die grenst aan de 
behandelkamers, erg licht. Bruggink: ‘Het 
natuurlijke licht en het uitzicht zorgen ervoor 
dat mensen zich er aangenaam voelen.’ Bui-
ten is vooral groen gebruikt, binnen voeren 
hout en glas de boventoon. Zo kunnen pa-
tiënten achter de gastvrouw kijken in de 
ruimte waar de tandarts loop en waar bij-
voorbeeld de steriele ruimte aan grenst. 
‘Openheid en transparantie dragen ook bij 
aan het gevoel van welzijn van de patiënten.’

‘ De patiënt staat  
centraal, maar de 
tandarts is niet uit  
het oog verloren’

Daan Bruggink
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Patiënt centraal
Een mooi voorbeeld van de samenwerking met 
de opdrachtgever is volgens Bruggink de wijze 
waarop de back-office is ingericht: ‘Gijs en Iris 
hadden heel goede ideeën over hoe bepaalde 
zaken ingericht moesten worden. Zo wilden 
ze dat de patiënt zich op zijn gemak zou voelen, 
of deze nu zit te wachten of in de stoel lig.’ De 
behandelkamers zijn dan ook groter dan de 
norm, en bij het maken van röntgenfoto’s staat 

de assistente gewoon in 
dezelfde ruimte. ‘Zo kan 
de patiënt de assistente 
altijd zien, dat geeft een 
veilig gevoel,’ vertelt 
Bruggink. ‘Het was nog 
wel even puzzelen want 
de traditionele tandarts-

wereld heeft alleen maar kleine kijkoogjes. 
Assistente ziet dan wel de patiënt, maar die 
staat eenzaam en alleen in de röntgenruimte. 
Niet echt klantvriendelijk.’
Het feit dat de patiënt centraal staat, wil niet 
zeggen dat de tandarts uit het oog is verloren. 

Er is goed nagedacht over looproutes, en vol-
gens Bruggink zijn er andere ‘handigheden’ 
ingebouwd die efficiënt werken mogelijk 
maken: ‘Elke behandelkamer heeft drie deuren. 
Een grote deur aan de voorkant, voor de pa-
tiënt, aan de achterzijde zijn er twee deuren, 
één voor de tandarts en één voor de assi-
stente. Zo lopen ze elkaar niet in de weg.’ 
Omdat er gekozen is voor gesloten behandel-
kamers, is communicatie tussen tandartsen of 
tandarts en assistent in verschillende kamers 
lastig. Ook hier is in het ontwerp rekening mee 
gehouden: ‘Tussen de behandelkamers zit een 
raam, dit maakt oogcontact mogelijk. Hierdoor 
kan de tandarts dus eenvoudig zien of zijn 
hulp in een andere ruimte gewenst is en kan 
hij efficiënter werken.’
Al deze ideeën zijn volgens Bruggink ontstaan 
door een goede en intensieve samenwerking: 
‘Gijs en Iris hadden een heel duidelijk beeld, 
bijvoorbeeld als het gaat om de positionering 
van de sterilisatieruimte, ik heb daar mijn 
kennis en ervaring aan toe kunnen voegen. 
Het resultaat is nu dan ook optimaal.’ 

Modern en eigentijds 
bouwen gaan tegen-
woordig prima samen 
met duurzaamheid en 
ecologisch bouwen.’


