
Biobased 
onder
nemen
Al lang voor Al Gore’s oproep tot duurzaamheid wist Daan 

Bruggink dat we zuinig op onze natuur moeten zijn. In 

2007 startte hij ORGA architect, een modern ecologisch 

architectenbureau gericht op duurzaam en esthetisch 

verantwoord bouwen. Een handje geholpen door de 

economische crisis en dankzij slim gebruik van internet 

en social media, gaat het hem voor de wind. ‘Traditionele 

architecten hebben het nu zwaar. Wij niet.’

Volgens Daan Bruggink, architect en eigenaar 
van ORGA architect, zijn landen als Duitsland 
en België al veel verder met ecologisch 
bouwen. ‘De Nederlandse bouwwereld is 
erg conservatief. De meeste aannemers en 
projectontwikkelaars zijn prijsvechters en 
hebben last van koudwatervrees.’ Als voorbeeld 
noemt hij een notariswoning in Almere, 
waarvan het ontwerp klaar en goedgekeurd 
was. De opdrachtgever kwam op een beurs 
in contact met Bruggink, raakte enthousiast 
over het biobased concept en wilde zijn nog te 
bouwen woning ook zo laten uitvoeren. Omdat 
de oorspronkelijke architect en aannemer geen 
kennis hadden van biobased bouwen, werd 
Bruggink gevraagd het over te nemen. ‘Aan 
het exterieur kon ik niks veranderen, maar van 
binnen wel. Het door mij ontworpen houtskelet 
was volgens de aannemer niet mogelijk. Op het 
laatste moment heb ik een dure staalconstructie 
kunnen tegenhouden.’ 

Modern ecologisch
Voor Bruggink, die aanvankelijk bioloog 
wilde worden, is ecologisch bouwen een 
vanzelfsprekendheid en sinds de opkomst van 
de biobased economy, richt hij zich ook meer 
op biobased bouwen. ‘Darwin en de natuur zijn 
altijd een inspiratiebron voor mij geweest. Al 
lang voor Al Gore’s An Inconvenient Truth was 
ik ervan overtuigd dat je zuinig op de natuur 
moet zijn.’ In 2005 studeerde hij af in Delft en 
in 2007 begon hij ORGA architect. ‘Ik wist toen 
nog niet dat de nieuwe economie zo’n grote 
vlucht zou nemen. De economische recessie 
heeft in ons voordeel gewerkt en de groei van 

1. Eco-bijenpaleis BEEing Green heeft een omhoogstekende dakpunt die schaduw biedt en de 
uitvliegroute aangeeft. Glas geeft voorbijgangers zicht op de bijenkasten en het hekwerk maakt dat 
de bijen hoog uitvliegen. De groenwand is beplant met inheemse drachtplanten om de bijen in actie 
te zien. 2. De vrijstaande houten parkwoning in het Homeruskwartier in Almere heeft een houtskelet 
met een dampopen wandconstructie. Het dak van WRC-houten shingles loopt door tot aan de grond 
en sluit het huis aan de noordzijde af. Een erker en een balkon aan de zuidkant vergroten uitzicht en 
beleving richting het park • Foto Chiel de Nooyer. 3. Daan Bruggink en Renée Petiet, de drijvende 
krachten achter ORGA architect • Foto Matthijs Hanenkamp. 4. Het Biobased Materials Paviljoen 
voor het ICDuBo in Rotterdam is ontworpen door ORGA architect en gebouwd volgens een bijzonder 
bouwprincipe van kunstenaar Frans de Medts • Foto ICDuBo.
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de markt voor duurzaam bouwen bevorderd. 
Traditionele architecten hebben het nu zwaar. 
Wij niet.’ 
Bruggink noemt zijn ontwerpen met nadruk 
modern ecologisch. ‘Het woord ecologisch 
klinkt zo gedateerd, terwijl wij laten zien dat 
duurzaamheid prima samengaat met een 
eigentijdse vormgeving,’ legt hij uit. ‘Traditionele 
architecten doen dat weliswaar ook, maar bij 
hun sneuvelt duurzaamheid vaak als eerste om 
kosten te besparen. Bij ons is het opgenomen 
in het geheel, dus ook in het budget. What 
you see, is what you get. En als het toch 
moet, bezuinigen we liever op volume dan op 
duurzaamheidsaspecten.’ 

Kennis delen
‘Traditionele architecten krijgen hun opdrachten 
vooral door ouderwets te netwerken. Dat 
pakken wij heel anders aan,’ zegt Renée Petiet, 
echtgenote van Bruggink en verantwoordelijk 
voor de marketing. ‘Onze opdrachtgevers zijn 
te vinden onder cultural creatives, een sociaal 
en geografisch sterk verspreide groep, die 
je niet bereikt via de conventionele media. 
Op onze internetsite en Facebookpagina, 
via blogs, Twitter en LinkedIn delen we onze 
kennis en laten we zien waar we mee bezig 
zijn. Trefwoorden als duurzaam, ecologisch en 
biobased zijn daarin heel belangrijk. Dankzij 
Google en andere zoekmachines komen 
potentiële klanten vanzelf bij ons terecht.’
Behalve ontwerpen voor particuliere 
opdrachtgevers, levert ORGA advies en 
onderzoek. Zowel BAM als Triodos Vastgoed 
doen een beroep op Brugginks deskundigheid 

en TU Eindhoven en Wageningen Universiteit 
vragen hem geregeld als onderzoekspartner. 
Bruggink is niet bang om zijn kennis te delen. 
‘Je hebt snel genoeg door of iemand serieus 
wil samenwerken. Uiteindelijk lever ik slechts 
de ingrediënten. De truc blijft om die samen 
te voegen, want ik hoop natuurlijk wel de 
opdracht te krijgen.’ Zo heeft Bruggink het in 
september 2012 geopende Biobased Materials 
Paviljoen voor het Innovatie Centrum Duurzaam 
Bouwen in Rotterdam ontworpen en neemt hij 
binnenkort het hoofdstuk Groen bouwen in 
Klussen voor dummy’s voor zijn rekening. 

Initiëren
Ook doet ORGA regelmatig mee aan 
prijsvragen, woonprogramma’s op tv en initieert 
het eigen projecten. ‘Door in te spelen op 
de actualiteit, kun je zelf een nieuwe markt 
creëren,’ zegt Petiet. ‘Daan is in zijn vrije 
tijd biologisch imker en voor het Jaar van 
de bij heeft hij een ecologisch bijenpaleis 
voor de stad ontworpen: BEEing Green.’ Het 
project is omarmd door de Nederlandse 
Bijenhouders Vereniging, Natuurmonumenten 
en Wageningen Universiteit. Met een deel van 
de opbrengst wordt een bijenpaleis aan een 
sociaal project geschonken. Het ontwerp kreeg 
veel media-aandacht en een kort filmpje van 
VPRO’s HollandDoc is te vinden op YouTube. 
Enkele golfclubs hebben inmiddels interesse 
getoond.

Stimuleren
Biobased bouwmaterialen zijn relatief duur en 
niet in elke bouwmarkt te koop. Daarom heeft 

Bruggink meegewerkt aan de samenstelling 
van een Catalogus biobased bouwmaterialen, 
een initiatief van Wageningen Universiteit. 
‘Zoiets doe je deels uit idealisme, deels uit 
eigen belang,’ zegt hij. De uitgave geeft 
een handig overzicht van het aanbod, de 
samenstelling en de toepassingsmogelijkheden 
van biobased bouwmaterialen plus de 
leveranciers. ‘Ik ga ervanuit dat zo’n gids het 
gebruik stimuleert van bijvoorbeeld vlasvezel, 
Biofoam en houtwolcement, de ecologische 
varianten van glaswol, piepschuim en 
vezelcementplaten. En als de vraag stijgt, is een 
seriematige productie mogelijk, wat de prijs en 
verkrijgbaarheid weer ten goede komt.’

Omslag
Bruggink hoopt dat meer architecten 
overstappen op biobased bouwen. Een 
dergelijke omslag vraagt echter tijd en energie 
en houdt meer in dan ontwerpen voorzien van 
een duurzaamheidssausje. ‘Het moet oprecht 
en allesomvattend zijn. Ook niet-zichtbare 
materialen moeten biobased zijn. Daarnaast 
moet je als traditioneel architect een nieuwe 
doelgroep zoeken door anders te netwerken.’ 
‘En je moet natuurlijk onderscheidende 
ontwerpen maken, die potentiële 
opdrachtgevers aanspreken,’ voegt Petiet eraan 
toe. Voor concurrentie is het bureau absoluut 
niet bang. ‘Door te innoveren blijven we de 
grote golf steeds een stap voor. Het volledig 
zelf aannemen, uitvoeren en regisseren van 
onze biobased bouwprojecten is ons volgende 
plan.’
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