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Twee jaar geleden kondigde 

ORGA architect uit Nijmegen 

plannen aan voor een eigen bio-

based bouwbedrijf. Sinds april 

vorig jaar is ORGA bouw een feit. 

Renée Petiet van ORGA branding 

noemt ORGA bouw de eerste 

stap in de realisatie van de 

 Groene Bouwketen, een concept 

waarin alle ketenpartners 

 bio based worden opgeleid en 

transparant samenwerken. 

Dat het concept in een behoefte 

voorziet, bewijzen de projecten.

Als modern ecologisch architec-
tenbureau liep ORGA architect 
uit Nijmegen steeds tegen 

de traditionele bouw sector aan. “Er 
waren vaak problemen op het gebied 
van samenwerking, materiaal en klant-
vriendelijkheid”, zegt Renée Petiet, 
directeur van ORGA branding en ver-
antwoordelijk voor de marketing. “De 
bouwsector is een lappendeken van 
aannemers, onderaannemers, instal-
lateurs en constructeurs. Met zoveel 
schakels is de kans op fouten groot. 
Ook merkten we dat de onderaan-
nemers vaak niet biobased kunnen of 
willen bouwen.”
Als voorbeeld noemt Petiet het Faay 
KBL-stekkersysteem, waarbij de be-
kabeling in een metalen goot achter 
de plint is weggewerkt. Dit systeem is 
25 procent goedkoper dan het trek-
ken van pvc-buizen. Toch wil de instal-

Biobased bouwen

Groene Bouwketen
lateur er niet aan, omdat hij dan min-
der uren kan schrijven. Met de komst 
van ORGA bouw, de eerste biobased 
aannemer van Nederland, behoren 
die problemen tot het verleden. 

Biobased experts
ORGA bouw vormt de eerste stap in 
de richting van de Groene Bouw  -
keten, een concept waarbij de keten-
partners worden opgeleid op gebied 
van biobased bouwen en transparant 
met elkaar en de opdrachtgever sa-
menwerken. “Met een keten van bio-
based bouwexperts kun je alles beter 
op elkaar afstemmen, wat fouten voor-
komt. Ook kun je elkaar makkelijker 
overtuigen van de mogelijkheden en 
je kunt dingen standaardiseren wat 
kostenbesparend werkt”, licht Petiet 
toe. “Bovendien ontzorgt de Groene 
Bouwketen. De opdrachtgever weet 

dat hij te maken heeft met duurzaam-
heid minnende experts die met hem 
meedenken en precies doen wat hij 
nodig heeft. Dat geeft rust.”
 
Vertrouwen
ORGA bouw is een zelfstandig bedrijf 
dat wordt geleid door Patrick Schre-
ven. Zijn werkwijze is totaal anders 
dan die van een traditionele aanne-
mer. Na de eerste ontwerpfase schuift 
hij bij aan de ontwerptafel om het plan 
technisch te optimaliseren. Vervol-
gens maakt hij een offerte. Het budget 
van de opdrachtgever krijgt hij daarbij 
niet te zien. Omdat iedereen om de 
tafel zit en de tekeningen technisch 
gescreend zijn, is die offerte reëel. 
“Traditionele aannemers concurreren 
op de prijs en gaan uit van de goed-
koopste materialen en oplossingen. 
Als een opdrachtgever iets anders wil, 
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king voorop. Maar nog belangrijker is 
een ontwerp dat technisch, financieel 
en innovatief haalbaar is.” 

Enthousiast
ORGA bouw werkt met lokale onder-
aannemers en een uitvoerder uit het 
eigen circuit die door Schreven wordt 
aangestuurd. “Als ze weten dat ze een 
klus krijgen, willen onderaannemers 
graag meedoen en cursussen volgen. 
Ze raken zelfs enthousiast over bou-
wen met houtvezel en vlasisolatie.  
Het brengt hun ambachtsgevoel weer 
naar boven”, volgens Petiet. 
Opdrachtgevers van ORGA architect 

Groene Bouwketen
wordt dit als meerwerk doorberekend. 
De offerte van de biobased aannemer 
is vast en wordt in principe niet ho-
ger”, legt Petiet uit. 
Daarnaast werkt ORGA bouw met 
open begrotingen. Alles wat over is, 
wordt gedeeld met de opdrachtgever 
en verdwijnt niet, zoals in de traditio-
nele bouw, in de zak van de aannemer 
of onderaannemer. “Zo creëren we 
vertrouwen tussen aannemer en op-
drachtgever. Traditionele aannemers 
zijn gericht op geld verdienen en heb-
ben een uitknijpmentaliteit. Bij ons 
staan kwaliteit, plezier in het werk, 
vakmanschap en een fijne samenwer-

De ecologische tandartsenpraktijk die 

Orga bouw heeft gerealiseerd, is voorzien 

van houtvezelisolatieplaten.

Het interieur van de 

tandartsenpraktijk 

tijdens de ruwbouw. 

Patrick Schreven 

bouwt in hsb op een 

fundering van 

schuimbeton.

Het team van ORGA (v.l.n.r.): Patrick Schreven, Daan Bruggink en Renée Petiet.

4

zijn niet verplicht om ORGA bouw als 
aannemer te nemen. “Ze mogen ge-
rust met een ander in zee gaan. Het 
voordeel van ORGA bouw is, dat de 
opdrachtgever en de architect geen 
zorgen hebben. Het definitieve ont-
werp is immers reëel, de bouw blijft 
binnen budget, binnen de tijd en alles 
is gegarandeerd duurzaam en van 
goede kwaliteit. Bovendien is de 
bouwplaats netjes en zijn de mensen 
die er werken vriendelijk en vak-
bekwaam.”
Ook andere architecten kunnen met 
ORGA bouw samenwerken. Petiet: 
“Voor ons betekent dat natuurlijk con-
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currentie, maar tegelijk is het een  
stimulans om te blijven innoveren.”

Groene makelaar
De Groene Bouwketen omvat meer 
dan een moderne, ecologische ont-
werper en biobased bouwpartners. 
Ook de hypotheekverstrekker en ma-
kelaar horen in de keten thuis. “Op dit 
moment werken we samen met de  
Triodos Bank. In de toekomst willen 
we onze projecten financieren met 
een groene hypotheek of alternatieve 
financieringsvormen als crowdfunding. 

En in plaats van twee makelaars die 
mensen tegen elkaar op laten bieden, 
willen we een groene makelaar in het 
leven roepen, die bemiddelt tussen 
zowel koper als verkoper. Niet de hui-
dige marktwaarde en geld, maar de 
toekomstige, duurzame waarde en de 
gunfactor spelen hierin de belangrijk-
ste rol.” 
Tot slot ziet Petiet een belangrijke rol 
voor groene marketing weggelegd. 
Tijdens de bouw is een nette bouw-

Nuttige publicaties en websites 
- ‘Catalogus biobased bouwmaterialen’, zie www.groenegrondstoffen.nl 
onder het kopje Serie Groene Grondstoffen.

-  ‘Hernieuwbare grondstoffen als bouwmateriaal’, te vinden op    
www.shr.nl/publicaties/rapporten.   

-  Online bouwmarkt met biobased producten:   
www.groenebouwmaterialen.nl. 

-  Alles over de vorig jaar gesloten Greendeal ‘biobased bouwen’ is te 
 vinden op www.greendealbouwen.nl. 

-  In de SBRCURnet-kennispapers over Cradle to Cradle staat het gebruik 
van biobased materialen centraal. Dit zijn ‘Cradle to Cradle – Herbruik-
baar bouwen als principe’ en ‘Cradle to Cradle – Oplossing voor het 
grondstoffenvraagstuk’, te vinden op www.sbrcurnet.nl. 

-  Online beurs voor duurzame bouwmaterialen en duurzaam bouwen:  
www.bouwboulevard.com. 

plaats met vriendelijke vaklui bepa-
lend voor de uitstraling, maar na op-
levering is een doelgroepgerichte, 
groene campagne nodig. “Onze mar-
ketingtak ORGA branding kan daarbij 
helpen”, zegt Petiet. “Zo werven we 
voor een buitenschoolse opvang in 
de Ooipolder meer kinderen door het 
duurzame gebouw en de natuurlijke 
omgeving als marketinginstrument in 
te zetten.”    

Patrick Schreven heeft als project
leider bij diverse traditionele aan
nemers gewerkt, van klein tot groot. 
Sinds anderhalf jaar leidt hij ORGA 
bouw, specialist in ecologisch en bio
based bouwen.

 “Als projectleider grote projecten 
draaien is heel mooi, maar op een be-
paald moment kom je nauwelijks aan 
bouwen toe en is het vooral juridisch 
getouwtrek. Ik miste het directe con-
tact met de klant of opdrachtgever”, 
zo verklaart hij zijn stap. “Ook wilde ik 
ooit een keer voor mezelf beginnen 
om te laten zien dat je ook anders 
kunt bouwen: transparant, binnen 
budget en zorgeloos. En ik heb altijd 
een voorkeur gehad voor bouwen met 
natuurlijke materialen en dan met 
name hout.”
Biobased bouwen is een groeiende 
nichemarkt. ORGA bouw heeft zich er 
helemaal in gespecialiseerd. Patrick 
Schreven was er evenwel nog niet 

Schuimbeton, houtvezelisolatie, vlas…
 bekend mee. Toen architect Daan 
Bruggink op zoek ging naar een 
professionele ecologische bouwer, 
vielen alle puzzelstukjes op hun plek. 

Materiaalkennis
Zijn materiaalkennis heeft hij vergaard 
door veel te lezen en te praten met 
leveranciers en fabrikanten, veelal 
 geïntroduceerd via het netwerk van 
ORGA architect. Via het netwerk Bio-
based bouwen weet Schreven inmid-
dels goed wat er in Nederland te 
 krijgen is op biobased gebied. “We 
bouwen dampopen en gebruiken her-
groeibare bouwmaterialen. Materialen 
die al heel lang bestaan, maar hier in 
 Nederland niet veel worden toege-
past. In Duitsland, Zwitserland en 
 Oostenrijk is dat heel anders.”
Meerdere projecten zijn inmiddels 
succesvol afgerond. ORGA bouw re-
noveerde een boerderij in Bemmel en 
bouwde er een nieuw gastenverblijf 
naast. In de Ooijpolder bij Nijmegen 

verscheen een schuilgelegenheid 
voor kinderen in opdracht van een 
buitenschoolse opvang. Ook verrees 
een  ecologische tandartsenpraktijk.

Schuimbeton
Voor de fundering gebruikt Schreven 
schuimbeton. “Zo gebruiken we min-
der grondstoffen. Traditioneel gaat er 
polystyreen onder de beganegrond-
vloer, maar dat willen we zoveel mo-
gelijk vermijden. Schuim beton kan 
 alleen drukkrachten opvangen en fun-
geert daarmee als grondverbeteraar. 
Het heeft een hoge isolerende wer-
king. Daarop storten we een gewa-
pende betonnen drukvloer. Uiteraard 
helpt het dat we met hsb-elementen 
werken, wat maakt dat de constructie 
licht is. Een gebouw van vijf verdiepin-
gen kan niet meer op schuimbeton.”

Natuurlijke vezels
Houtskeletbouw wandelementen wor-
den afhankelijk van het project meer 
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Een harde persing 

houtvezelisolatie 

wordt aan de  

buitenzijde tegen  

de hsb bevestigd 

als extra isolatie 

en koudebrug

onderbreker.
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BouwLokalen biobased bouwen

of minder prefab aangeleverd en ge-
monteerd. Als isolatiemateriaal ge-
bruikt Schreven hiervoor houtvezel-
platen van Homatherm. Een zachte 
variant als vulling van de elementen 
en een harde persing als afwerking 
aan binnen- én buitenkant. “Dat is een 
koudebrugonderbreker. En je kunt er 
direct op stuken of gipsvezelplaten 
aan bevestigen. Aan de buitenzijde 
kun je ook gewoon een spouw over-
laten en er een bakstenen gevel voor 
metselen.”
De houtvezelisolatie zorgt voor veel 
comfort. Schreven: “Bij de renovatie 
van de boerderij hebben we aan de 
binnenzijde geïsoleerd. Eerst een spe-
ciale egalisatiemortel op de muur, 
daarna 140 mm houtvezelplaten er-
tegenaan. Bij elke plaat die werd be-
vestigd, veranderde er iets in de ruim-
te. Het voelde prettiger, de akoestiek 
werd beter, de temperatuur aangena-
mer. Het zijn natuurlijke vezels, net als 
de vlasisolatie in de dakelementen. 

Natuurlijke vezels doen iets. Ze ne-
men vocht op en staan het weer af. 
Zijn warmteaccumulerend. Dat is heel 
wat anders dan glaswol; dat is statisch 
materiaal. Het is iets dat wel eens 
wordt vergeten. Het is duurder materi-
aal, klopt, maar hoe moet je het ver-
schil in comfort in geld uitdrukken?”
Overigens, zegt Schreven, door zijn 
kleine organisatie kan hij, door snel 
te schakelen, concurreren met veel 
 traditionele bouwers. “Dat is ook het 
doel dat we als ORGA hebben met de 
Groene Bouwketen: biobased bouwen 
betaalbaar maken.”

PUR
Lukt echt alles biobased? Hoe zit het 
bijvoorbeeld met gebruik van de PUR-
spuit bij ORGA bouw? Schreven gaat 
er pragmatisch mee om. “Nieuwbouw 
kun je perfect op maat maken, maar 
bij renovaties is het nog lastig om zon-
der te werken. We kijken altijd eerst  
of we iets kunnen tapen of op een 

 andere manier kunnen oplossen. En 
als er nieuwe ecologische producten 
komen, dan gaan we die zeker gebrui-
ken. Maar helemaal zonder is tot dus-
ver moeilijk. Datzelfde geldt voor 
funderingsdetails als de kantplank, 
waarbij het nog lastig is om zonder 
PS-isolatie te werken.”

www.orga-bouw.nl

Meer weten over biobased bou-
wen? Momenteel loopt een serie 
BouwLokalen over dit onderwerp. 
Nog tot en met 9 oktober kunt u 
op diverse locaties in het land 
over dit thema worden bijgespij-
kerd. De praktijk staat deze mid-
dagen centraal. 
Letterlijk betekent biobased: op 
de natuur gebaseerd. Maar wat 
zijn biobased materialen eigen-
lijk? En hoe kun je deze toepas-
sen? Het is belangrijk om onder-
scheid te maken tussen de 
verschillende categorieën bio-
based materialen, want deze vra-
gen elk om hun eigen benade-
ring. Tijdens deze serie Bouw-
Lokalen wordt de theorie nader 
toegelicht met een aantal mooie 
groene praktijkvoorbeelden.

Biobased economie
Het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie 
zet zich in om van Nederland een 
biobased economie te maken. 

Het gaat hier om de overgang van 
een economie die draait op fos-
siele grondstoffen naar een eco-
nomie die draait op biomassa als 
grondstof. Dit heeft ook gevolgen 
voor de bouwsector, één van de 
grootste grondstoffengebruikers.
De middag is bedoeld voor aan-
nemers, opdrachtgevers of ont-
werpers, maar ook vastgoed-
eigenaren, beheerders of onder- 
 houdsbedrijven zijn welkom.
Deelnemen kost niets. Het pro-
gramma, alle data en locaties zijn 
te vinden op www.bouwlokalen.nl. 
Via deze site kan men zich ook 
direct inschrijven. De serie wordt 
georganiseerd door SBRCURnet 
en Bouwend Nederland.

Training Raab Karcher
Bouwmaterialenhandel Raab Kar-
cher houdt trainingen over bio-
based bouwen. De eerstvolgende 
is op 2 december. Zie voor info 
www.raabkarchergreenworks.nl. 

Ander project: een schuilgelegenheid voor kinderen in de Ooijpolder, 

in opdracht van een buitenschoolse opvang.

De tandartsenpraktijk na oplevering.
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