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OOSteeds vaker wordt er bij de bouw van woningen of kantoren rekening 

gehouden met de keuze voor goede materialen. Duurzaamheid, het 

hoort helemaal in deze tijd. Voor ir. Daan Bruggink, eigenaar van ORGA 

architect uit Nijmegen, is ecologisch bouwen echter altijd al een vanzelf-

sprekendheid geweest.

ORGA: vanzelfsprekend ecologisch en biobased bouwen
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Vanaf de start van zijn architectenbureau in 2004 heeft Bruggink 
altijd gezocht naar de link met de natuur in zijn keuzes voor ma-
teriaal, vorm en techniek. “Je ziet momenteel een kanteling in de 
maatschappij. Mensen gaan bewuster leven, meer nadenken over 
wat ze eten en waar ze wonen. Onze manier van bouwen sluit 
daar perfect bij aan.” 
“Het was Darwin die ons ooit liet zien hoe de natuur door evolutie 
steeds effectiever en economischer heeft leren bouwen. In zekere 
zin maakt het evolutieproces van de natuur de ultieme architect. 
ORGA architect streeft er naar om die natuurlijke kennis te vertalen 
naar onze huidige bouwkunst.” In zijn ontwerpen wordt de onder-
linge band tussen natuur en bebouwing door Bruggink continu 
behouden of zelfs versterkt. Het toepassen van natuurlijke aspec-
ten, zoals vegetatiedaken, gevelbegroeiing of nestvoorzieningen, 
is voor hem een vanzelfsprekendheid. Net als de standaardkeuze 

voor natuurlijke, milieuvriendelijke en gezonde materialen. 
Waar Daan Bruggink als architect de duurzame ontwerpen maakt, 
zorgt Patrick Schreven met ORGA bouw voor de realisatie van de 
projecten. Als eerste moderne, groene bouwer in Nederland wil 
ORGA bouw het anders doen dan andere bouwbedrijven. “Wij 
streven ernaar zo groen mogelijk te bouwen, maar wel op een 
moderne manier. Duurzaam, ecologisch en biobased bouwen is 
voor ons een vanzelfsprekendheid. Het gaat immers om de toe-
komst, een gezonde woon- of werkomgeving voor een opdracht-
gever”, aldus Schreven.

Biobased bouwen
Net als Raab Karcher spelen ORGA architect en ORGA bouw een 
actieve rol in de green deal ‘biobased bouwen’. Niet dat bio based 
bouwen nieuw voor ze is, maar dat dit groene alternatief voor 

de traditionele bouwvormen steeds meer zichtbaar wordt, dat 
juichen ze van harte toe en daar zetten ze zich ook graag voor in. 
Als bouwer werkt Patrick Schreven graag samen met Raab Karcher. 
“ORGA bouw gebruikt veel materialen uit het Greenworks-assor-
timent. Wat ik met name heel goed vind, is dat Raab Karcher niet 
alleen een breed aanbod van goede producten heeft, maar ook 
kijkt naar de transportbewegingen van en naar de bouwplaats 
toe. Die combinatie laat zien dat Raab Karcher toekomst ziet in 
duurzaamheid en daar oprecht en serieus mee bezig is.” 

De groene bouwketen
Naast ORGA architect en ORGA bouw is ORGA branding, onder 
leiding van Renee Petiet, ook onderdeel van ORGA. Petiet is 
initiatiefneemster van de ‘Groene Bouwketen’, een samenwerking 
van bedrijven die allemaal oprecht groen denken. Een integrale 
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aanpak waarbij opdrachtgever, ontwerper en bouwer gedurende alle fasen van een bouwproject samen aan tafel zitten en kennis en 
opinies op een open en eerlijke manier delen.  De Groene Bouwketen is nummer 9 geworden in de innovatie Top 100 van de KvK en num-
mer 1 van de hele bouwsector. Als toeleverancier past Raab Karcher goed bij de Groene Bouwketen. “Greenworks en Leanworks van Raab 
Karcher sluiten naadloos aan bij de nieuwe manier van bouwen. Daarnaast biedt Raab Karcher met haar academies een podium om kennis 
en informatie uit te wisselen en te delen. Heel belangrijk om het groene denken in de bouw steeds verder op de kaart te krijgen,” geeft 
Petiet aan. Een mooi project waarin Raab Karchers Greenworks assortiment en Leanworks perfect toegepast zou kunnen worden is ‘Green 
Village’, de locatie van het afgebrande bouwkunde-gebouw van de TU in Delft, waarop nu een complete groene wijk ontwikkeld wordt met 
allemaal verschillende gebouwen. Het Biobased Platform, de overkoepelende organisatie boven de biobased Green Deal, waarin ook Raab 
Karcher een rol speelt, zet in dit project een volledig groen gebouw neer. ”Onbekend maakt onbemind. Daarom is het zo belangrijk dat we 
laten zien wat de mogelijkheden zijn met bio based bouwen”, geeft Schreven aan. Bruggink vult aan: “We willen bovendien laten zien dat 
ecologisch bouwen helemaal van deze tijd is. Met biobased materialen kun je een hele moderne uitstraling bereiken.” 

Dat duurzaam en ecologisch bouwen steeds gewoner wordt, blijkt wel uit het portfolio van ORGA architect en ORGA Bouw. Van een 
vrijstaand woonhuis tot een kinderopvang en van een boerderijtje van Natuurmonumenten tot een tandartspraktijk, of het nou gaat om 
nieuwbouw, renovatie of restauratie, alles kan in principe bio based gebouwd worden. En met kartrekkers als ORGA (architect, bouw en 
branding) en Raab Karcher zal duurzaam bouwen in de toekomst meer en meer een vanzelfsprekendheid worden.
Voor ORGA is duurzaam en ecologisch bouwen vanaf dag 1 een vanzelfsprekendheid. 

“Je ziet momenteel een kanteling in de 

maatschappij. Mensen gaan bewuster 

leven, meer nadenken over wat ze eten 

en waar ze wonen. Onze manier van 

bouwen sluit daar perfect bij aan.” 

Daan  
Bruggink
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Orga architect
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