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Voorwoord - Dutch Daylight Award 2018
 
Beste Living Daylights enthousiasteling,

Het is voor het bestuur van Stichting Living Daylights 
een groot genoegen jullie, onze sponsoren, de grootste 
verandering binnen onze stichting sinds het eerste 
initiatief door Atto Harsta en Ed Melet in 2004 mede te 
delen. Terugkijkend op 14 jaar Stichting Living Daylights 
hebben wij heel veel bereikt. Vanaf de belangeloze inzet 
van alle besturen voor ons tot en met het bestuur van 
vandaag hebben wij ons ingezet in het teken van de 
bewustwording van daglicht in de architectuur. 
Evenementen, lezingcycli, daglichtcafe’s, workshops, 
deelnemen aan onderzoekscommissies, informatie 
verstrekking via de sociale media, noem het maar op, 
maar met als kroonjuweel onze prestigieuze Daylight 
Award, met een aantoonbaar succes. 

Eens in de zoveel jaren is het echter van essentieel 
belang dat elke organisatie haar stip op de horizon met 
frisse ogen bekijkt en indien nodig herijkt. Het tijdstip om 
de balans op de maken is aangebroken.
Stichting Living Daylights gaat haar identiteit en 
communicatie aanpassen aan de vraag en behoefte 
van vandaag de dag. Een blijvend kroonjuweel, minder 
verhalend, meer informatie, meer kennis delen, meer 
contact.

Wij zijn als bestuur enorm trots jullie, onze sponsoren, 
middels deze brief te informeren dat wij binnen 
afzienbare tijd onder een nieuwe naamgeving, als ook 
onder een nieuwe corporate identity naar buiten zullen 
gaan treden.

De nieuwe naam is geworden:  Dutch Daylight

De vernieuwde corporate identity en bijbehorende 
website zullen primair als doel hebben, architecten, 
(dag)licht)ontwerpers, adviseurs, producenten, 
onderwijs en de overheid in kennis te verbinden. Nieuwe 
bewustwording, andere samenwerkingsvormen, strenger 
wordende energetische eisen en normen vanuit de 
overheid, alles is onderhevig aan een steeds snellere 
verandering. Kennis delen wordt belangrijker dan ooit. 
De nieuwe generatie jonge vaklui vragen om tools, om 
directe opvraagbare en deelbare kennis. 
Daarin vervult Dutch Daylight in behoefte en dient als 
enthousiastmaker voor de toepassing van daglicht in de 
gebouwde omgeving. Vanuit die rol zijn wij uiterst trots 
dat elke editie van de Daylight Award het niveau stijgt in 
aangereikt en aangeleverd project en beeld materiaal. 

Als Dutch Daylight bestuur presenteren wij met veel trots 
de Dutch Daylight Award 2018

Met vriendelijke groet,
Lars Courage 

voorzitter Dutch Daylight, 
voormalig Stichting Living Daylights.
Eigenaar Courage architecten. 
Winnaar Daylight Award 2012
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Jury
 
De Dutch Daylight Award is een tweejaarlijkse 
kwaliteitsprijs voor gebouwen met bijzondere 
daglichtkwaliteiten. De award is in 2008 in het leven 
geroepen om bijzondere daglichtarchitectuur te 
belonen en onder de aandacht te brengen onder een 
breed publiek, zodat dit als inspiratie kan werken voor 
toekomstige bouwprojecten.
De jury nomineert uit de inzendingen maximaal 5 
projecten in de categorie kleine gebouwen (<1000 m2) 
en maximaal 5 projecten in de categorie grote gebouwen 
(>1000 m2). Uiteindelijk wint in iedere categorie één 
project de Dutch Daylight Award 2018. 
De jury bestaat deze editie wederom uit daglichtexperts 
uit verschillende disciplines gelieerd aan daglicht en de 
bouwwereld.
Juryvoorzitter is Atto Harsta (Aldus Bouwinnovatie), 
oprichter en erelid van Stichting Living Daylights. Hij zal 
worden bijgestaan door Paul van Bergen (bouwfysicus 
en directeur DGMR). Paul is inmiddels een vaste kracht 
in de jury en zal ook deze editie zijn kennis en kunde 
werpen over de ingezonden projecten. Sylvia Pont, 
professor light design aan de TU Delft, zal met al haar 
wetenschappelijke kennis over (dag)licht de projecten 
beoordelen. Ook nemen architecten van 

de winnende projecten van de Daylight Award 2016 
plaats in de jury: de talentvolle architect Tim de Graag 
(Reitsema & Partners) won in 2016 met 20x3 de award 
in de categorie <1000 m2. Vincent Panhuysen (KAAN 
architecten) won in 2016 de Daylight Award met de 
Hoge Raad der Nederlanden in de categorie >1000 
m2. De jury wordt gecomplementeerd door Michiel 
van Raaij (hoofdredacteur van Architectenweb) en Jan 
Wurth (vertegenwoordiger van Lamilux, producent van 
daglichtsystemen). Lamilux is tevens eventsponsor van 
de Dutch Daylight Award 2018.

Atto Harsta – juryvoorzitter (Aldus Bouwinnovatie)
Paul van Bergen (DGMR)
Sylvia Pont (TU Delft)
Tim de Graag (Reitsema & Partners)
Vincent Panhuysen ( KAAN Architecten)
Michiel van Raaij ( Architectenweb)
Jan Wurth (Lamilux)

Atto Harsta Paul van Bergen

 

Sylvia Pont

 

Tim de Graag

 

Vincent Panhuysen

 

Michiel van Raaij

 

Jan Wurth
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Voorgaande edities

Voorgaande edities heeft een breed scala aan bijzondere 
winnaars opgeleverd, elk met bijzondere daglicht 
kwaliteiten. Afgelopen editie won de Hoge Raad der 
Nederlanden, ontworpen door KAAN Architecten, de 
Dutch Daylight Award 2016 in de categorie >1000 m2. 
Tim de Graag won de prijs in de categorie <1000 m2 met 
zijn huis 20x3 te Zierikzee. 

Eerdere winnaars:

2008: Westraven Rijkswaterstaat te Utrecht, 
architectenbureau cepezed

2010: De Oostvaarderskliniek te Almere, ontworpen door 
Studio M10

2010: Al-light in Haarlem, ontworpen door Border 
Architecture

2012: Museum Kaap Skil te Texel, Mecanoo architecten

2012: Licht Budget Huis te Almere, Courage architecten

2014: Station Rotterdam Centraal te Rotterdam, Team 
CS (West 8, Benthemcrouwel, MVSA)

2016: Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag, KAAN 
Architecten

2016: Huis 20 x 3 te Zierikzee, Tim de Graag
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Juryrapport Dutch Daylight 2018

In de inzendingen voor de Dutch Daylight Award 2018 
zijn alle kwaliteiten die daglicht zo bijzonder maken 
terug te zien. Direct invallend daglicht, via de gevel 
en het dak, al dan niet lichtvlakken op de vloeren en 
de wanden tekenend; gereflecteerd daglicht dat diep 
de plattegronden in valt; gefilterd daglicht om het 
zonlicht tijdelijk of permanent te verzachten. En dan de 
combinatie van daglicht met uitzichten, op de stad en het 
landschap, en het samenspel met kunstlicht, dat deze 
editie extra aandacht kreeg.
 
Voor de zesde editie van deze tweejaarlijkse prijs zijn 
zestig projecten ingezonden. Om de toepassing van 
daglicht in al zijn facetten evenwichtig te beoordelen, 
heeft een multidisciplinaire jury zich over deze 
inzendingen gebogen. Dat de afgelopen winnaars van de 
award ook zitting hadden in de jury zette de discussie in 
de jury al in de eerste bijeenkomst op scherp. De lat ligt 
hoog.
 
Bij eerdere edities van de prijs was gebleken dat kleinere 
projecten, met name villa’s, toch lastig te vergelijken zijn 
met grotere projecten. Daarom is ervoor gekozen de prijs 
in twee categorieën uit te reiken: <1000 m2 en >1000 m2. 
Ook deze editie heeft de jury dat weer als een logische 
en productieve onderverdeling ervaren. De toevoeging 
van de categorie kleinere gebouwen zorgt ervoor dat het 
gebruik van daglicht in de woonomgeving onderdeel is 
van het debat hierover.
 
Bij de documentatie die architectenbureaus ingestuurd 
hadden moest de jury enkele kanttekeningen plaatsen. 
Zo ontbrak bij de tekeningen regelmatig een noordpijl, 
wat de beoordeling natuurlijk erg lastig maakt. En alleen 

incidenteel werd een onderbouwing van de lichtkeuzes 
(het dag- en kunstlichtontwerp) ingestuurd. Blijkbaar 
worden die keuzes en overwegingen intuïtief genomen 
of uitbesteed aan adviseurs? Naast bewustwording wil de 
stichting Dutch Daylight ook de professionaliteit 

van architecten rond de toepassing van daglicht 
vergroten. Op basis van het aangeleverde materiaal bij 
de inzendingen ligt op dat laatste vlak nog ruimte voor 
verbetering.
 
Van de zestig inzendingen was het grootste deel 
ingezonden voor de categorie van grotere gebouwen. 
Omdat de jury constateerde dat in deze categorie 
ook de meeste projecten met een onderscheidende 
daglichttoepassing te vinden waren, is er niet voor 
gekozen om in iedere categorie vijf projecten te 
nomineren, maar om in de categorie >1000 m2 zes 
projecten te nomineren en in de categorie <1000 m2 vier 
projecten.
 
Bij de selectie van de nominaties heeft de jury zich 
ingezet om zowel verschillende toepassingen van 
daglicht als verschillende typen gebouwen op te nemen; 
niet alleen om de reikwijdte van daglicht te tonen, maar 
ook om van alle typen gebouwen de ‘best in class’ 
te selecteren. Het genomineerde kantoorgebouw is 
bijvoorbeeld naar oordeel van de jury het kantoorgebouw 
waarin daglicht het beste een plek heeft gekregen. Voor 
het/de museum, hotel, concertgebouw, ziekenhuis, 
crematorium, school en kippenschuur geldt hetzelfde. 
Om recht te doen aan de vele ingezonden villa’s is alleen 
bij dat gebouwtype een uitzondering gemaakt en zijn 
daar twee villa’s genomineerd met elk een heel andere 
daglichttoepassing.
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Projectinformatie | Kleiner dan 1000 m2

Architectenbureau: EVA architecten, NEST (interieur)
foto’s: Sebastian van Damme
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Villa IJsselzicht | EVA, NEST

Aan de dijk van de Hollandse IJssel hebben we een 
woning gerealiseerd die uitkijkt over het water. De 
IJsselzijde is transparant gehouden om het zicht te 
maximaliseren, de dijkzijde heeft een meer ingetogen, 
gesloten karakter om privacy te waarborgen. De woning 
voegt zich in de bebouwing van de dijkwoningen wat 
betreft vormentaal maar krijgt een eigentijds karakter 
met strakke detaillering. Hierbij is gekozen voor warme 
kleuren en materialen in dezelfde tinten: een roodbruine 
bakstenen gevel en koperen dak. Het geheel gaat zo 
als éen volume werken. De binnenkant is in contrast 
hiermee erg licht gehouden. Het interieur werd ontworpen 
in samenwerking met bureau NEST. Een houten kern 
organiseert de ruimten intern en omvat de trappen, 
bergingen en andere facilitaire zaken. De rest van de 
plattegrond op de begane grond kan daardoor vrij benut 
worden. De woon- en slaapvertrekken liggen allen aan 
de IJsselzijde, de ondersteunende ruimten zijn aan de 
dijkzijde georganiseerd. Op de verdieping hebben alle 
slaapkamers zicht op de IJssel.

Daglichtambitie

De IJsselzijde met de woonvertrekken is zo transparant 
mogelijk gehouden om zicht en lichttoetreding te 
maximaliseren. Om ook daglicht in de ruimten te krijgen 
aan de meer gesloten zuidzijde zonder privacy te 
verliezen, hebben we een lichthapper geïntroduceerd die 
strijklicht binnen brengt. Door een vide dringt dit licht in 
het hart van de woning ook door naar de woonvertrekken. 
Door de oriëntatie en plaatsing van de gevelopeningen 
doet het gebouw mee in de energiehuishouding: aan 
de open noordzijde komt wel veel licht maar geen zon 
binnen. De meer gesloten kant is de zuidkant en de 
warmteopbouw wordt hier beperkt.
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Projectinformatie | Kleiner dan 1000 m2

Architectenbureau: Border Architecture, Amsterdam
Projectarchitect: Henri Borduin
Betrokken adviseurs: Energie in Actie
Fotografie: Jeroen Musch



DUTCH DAYLIGHT AWARD 2018 9

LandgoedLAB | Border Architecture

Het in stand houden van een moderne landgoed vergt 
inventiviteit en flexibiliteit. Naast werkelijke circulariteit 
zijn verbondenheid met de samenleving en het stedelijk 
leven essentieel. Het LandgoedLab is een spil in de 
organisatie hiervan. Het verbindt (op dit moment) 
middelbaar onderwijs, voedselvoorziening en regeneratie 
van de grond met elkaar. Het maakt de waarde van 
zorg voor onze omgeving op een vanzelfsprekende 
manier ervaarbaar. Een eenvoudige boerenschuur in 
het landschap doet iets met ons gemoed. Wat dat iets 
is weten we vaak niet. Het is een gevoel dat we ook 
niet hoeven te verklaren. Geborgen, ongecompliceerd, 
essentie, begin. Of verbondenheid door de eenvoud van 
een omsloten ruimte. Deze schuur van koppelt deze 
gevoelens aan de functionele eisen van het moderne 
landgoed. Houten spanten delen de binnenruimte in de 
lengte op in vier hoofdzones. De ruimte blijft echter als 
geheel te ervaren, terwijl de spanten de randvoorwaarden 
bepalen voor een mogelijke flexibele indeling in de 
toekomst. Alle afmetingen hebben een vaste verhouding 
tot elkaar: de Gulden Snede. Deze verhouding kom je 
overal tegen in de natuur. Objecten met deze verhouding 
als basis hebben een natuurlijke vanzelfsprekendheid die 
ruimte schept voor een diepere verbinding tussen object, 
mens en omgeving.

Daglichtambitie

Grote ramen geven uitzicht op de horizon, lage ramen 
richten je blik op de aarde en langwerpige dakramen 
verbinden je met de lucht. Hierdoor naar beneden 
stromend licht valt door de hoofddraagconstructie naar 
beneden: de tweedeling van de spanten maakt ruimte 
voor het licht. Zowel boven als beneden ontstaan zo 
plekken waar je je even alleen voelt en tegelijkertijd 
verbonden bent met het cyclische karakter van de 
natuur. De seizoenen, een wolk die voor de zon schuift, 
een plotselinge regenbui en een rode zonsondergang 
zijn onderdeel van het gebouw. Tijd, terugkerende 
veranderlijkheid, wordt één met de structuur van de 
schuur
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Projectinformatie | Kleiner dan 1000 m2

Architectenbureau: Vakwerk architecten
Betrokken adviseurs: Epos
Fotografie: Leon van der Velden
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Woonhuis met bed & breakfast | Vakwerk 
architecten

Venster op de binnenstad Een eigen woonhuis bouwen 
is doorgaans een unieke kans, zeker wanneer het gaat 
om nieuwbouw aan een historische gracht in Delft. 
Met een berg aan ideeën en wensen zijn we gestart 
met een bijzondere ontwikkeling die, achteraf gezien, 
het meeste weg heeft van een DBFMO project. Het 
samenbrengen van alle verantwoordelijkheden, rollen 
en taken binnen het project heeft voor ons geleid tot 
een woonhuis dat ruim binnen budget en in een korte 
periode is gerealiseerd met hoge kwaliteit in ruimte, 
materiaalgebruik en daglichttoetreding. En wat komt daar 
allemaal bij kijken: het realiseren van een nieuwe woning 
in een oude stad gebeurt doorgaans volgens strikte 
regels. We hebben ons daarbij ook een groot aantal 
vragen gesteld, namelijk: Hoe om te gaan met de privacy 
naar alle omwonenden die op relatief korte afstand 
staan? Hoe krijg je daglicht in de ruimten waar dat nodig 
is zonder dat dit ten kosten gaat van de privacy? Hoe 
kunnen we de binnenstad uit 
onze woonkamer ervaren? Hoe maken we prettige 
ruimten in het huis? Door creatieve oplossingen te 
bedenken heeft deze ontwikkeling een positieve 
impact gehad voor zowel ons eigen genot als voor het 
woongenot van alle omwonenden.

Daglichtambitie

Inventief ontwerpen. Door alle aspecten van het ontwerp 
en bouwproces in eigen hand te nemen ontstond 
de grootst mogelijke controle op het eindresultaat. 
Een massiefholzbouwsysteem maakt het eenvoudig 
om bijzondere daglichtopeningen te maken in het 
Nederlandse klimaat. Er is met hout naemlijk geen sprake 
van een koudebrug. De grote loftachtige woonruimte, 
die uit twee niveaus bestaat, heeft een groot venster 
op de binnenstad van Delft. Die schuifpui kan geopend 
worden waardoor de binnenruimte naadloos aansluit 
op het terras. Een 5-tal grote koepels, die bestaan uit 
conisch op elkaar gestapelde houten ringen, zorgt voor 
daglicht tot diep in de ruimte. Door ze naar het noorden te 
kantelen profiteren we van het daglicht zonder de directe 
zoninstraling en dus opwarming.
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Projectinformatie | Kleiner dan 1000 m2
 
Architectenbureau: GROUP A
Betrokken partijen:Gemeente Amstelveen, Breed ID, Tentech bv, Buitink Technology
Fotografie: Digidaan
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Crematorium Zorgvlied | Group A

Het ontwerp van GROUP A voor het Crematorion, op de 
monumentale begraafplaats Zorgvlied, beantwoord aan 
de behoefte om de overledene tot het laatste moment 
te begeleiden bij een crematie. Het is een paviljoen 
met een bescheiden programma en omvat de feitelijke 
huisvesting van de crematieoven met de technische 
ruimten. In een overdekte voorruimte – de voorhof – 
bevindt zich de ovendeur en neemt men afscheid van 
de kist. De afscheidsplechtigheid wordt gehouden in 
de monumentale aula of elders. Na de plechtigheid 
begeleiden de nabestaanden de overledene, lopend, 
naar het Crematorion. De vormgeving focust zich op het 
ritueel van afscheid nemen. Het 16 meter hoge gebouw 
is zorgvuldig ingebed in het bomenrijke landschap en de 
begroeiing langs het pad loopt langs de wanden van de 
voorhof mee omhoog. Het is een herkenbaar paviljoen, 
met subtiele verwijzing naar het hogere. Gekozen is voor 
een contrast in materialen; steen als metafoor voor het 
zware, aardse en tentdoek voor het lichte, hemelse. Vorm 
van steen en doek lopen parabolisch in elkaar over. Door 
de naar boven gerichte vormgeving wordt het gevoel van 
een opgaande reis versterkt, die de aarde ontstijgt en zo 
wordt de ‘laatste reis’ een werkelijk ritueel.

Daglichtambitie

Het Crematorion bestaat uit een stenen onderbouw 
met daarboven een lichte, translucente tent-constructie 
en bovenin een met glas bedekte opening, schuin 
georiënteerd op de zon. De draaiing in de tentconstructie 
komt voort uit het verschil tussen zon-inval en terrein-
oriëntatie. De naad richtingen in het doek versterken deze 
draaiing, geaccentueerd door het daglicht. De ovendeur 
en de opstelplaats van de kist bevinden zich symbolisch 
precies onder het raam boven in. Het directe daglicht 
van boven reflecteert langs de glasparelmoer wand naar 
beneden. Het tentdoek filtert het daglicht en geeft een 
besloten gevoel terwijl men toch in de buitenlucht staat.
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Projectinformatie | Groter dan 1000 m2

Architectenbureau: van Dongen Koschuch Architects and planners
Betrokken adviseurs: Peutz, Theatergroep B.V. 
Fotografie: Bart van Hoek
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Musis Sacrum | Van Dongen Koschuch             
Architects and Planners

vD-K heeft het bestaande introverte complex 
getransformeerd tot een transparant ‘Muzikaal 
Ensemble’, waar het ervaren en ten gehore brengen 
van muziek in een aantrekkelijk groene parkomgeving 
centraal staat. De nieuwbouw is vormgegeven als 
een alzijdig paviljoen in het park dat het bestaande 
Musismonument op respectvolle wijze aanvult en als 
zodanig in het parklandschap is opgenomen. De nieuwe 
uitbreiding is een compact volume met een excellente 
multifunctionele Parkzaal en een efficiente logistiek. 
De kracht van het vernieuwde Musis zit ‘m erin dat 
alle nieuwe toegevoegde publieke ruimtes zich direct 
verhouden tot het park. Een deel van het programma 
is daarvoor ondergronds gebracht en verkrijgt daglicht 
en buitencontact middels een aantrekkelijke patio. De 
nieuwe muziekzaal kijkt via een tien meter hoge – te 
openen – glazen venster uit op het park, waardoor het 
groen een wezenlijk onderdeel vormt van de muzikale 
beleving.

Daglichtambitie

In de Parkzaal ervaar je welk seizoen het is, wat voor 
weer het is, en welk moment van de dag het is. De musici 
repetereren niet in een van daglicht afgesloten zaal, maar 
in helderheid en met de natuur op gezichtsafstand. Bij 
concerten ‘s avonds zal het publiek de overgang van dag 
naar nacht kunnen beleven. Bij zonsondergang verandert 
het beeld van het park tot een donker vlak waarin de 
aangelichte grote, oude eik in het park zichtbaar blijft en 
als surrealistisch decor fungeert voor het orkest.
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Projectinformatie | Groter dan 1000 m2

Architectenbureau: John Michels (V-snaar Projecten b.v.)
Betrokken adviseurs: Smiemans Projecten
Fotografie: Kipster en Lidl
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Kipster | V-Snaarprojecten

Kipster is een initiatief van vier ervaren ondernemers, 
met elk hun eigen specialisme. Dankzij innovatieve 
oplossingen is dit grotendeels glazen gebouw de 
meest dier-, mens- en milieuvriendelijkste boerderij 
voor leghennen ter wereld. In de bijzondere boerderij 
wordt zo veel mogelijk de natuurlijke leefomgeving voor 
leghennen nagebootst. Er is veel daglicht en toevoer 
van frisse buitenlucht. De emissie van fijn stof met ruim 
95% gereduceerd, de uitgaande lucht is misschien wel 
schoner dan de ingaande, zo dichtbij de A73. Op het dak 
liggen 1.078 zonnepanelen, dit levert meer energie dan 
er wordt gebruikt. In de boerderij is er voor bezoekers 
een centrum voor educatie en voorlichting. Gisteren, op 
21 maart 2018, werd Kipster de winnaar van de Rabo 
Duurzame Innovatieprijs in de categorie Food & Agri. 
Meer info: www.kipster.nl

Daglichtambitie

Kippen zijn van nature bosdieren, houden niet van open 
vlaktes en al helemaal niet van regen. Bij Kipster is er 
een binnentuin met frisse lucht en veel daglicht. Verder 
is er rond de boerderij een grote uitloop. Om eieren te 
leggen heeft een kip over het algemeen minimaal 13 uur 
licht nodig. De grote glazen gevels zorgen voor zo veel 
mogelijk daglicht. Kipster kreeg 3 sterren van het Beter 
Leven Keurmerk van de Dierenbescherming, dat is het 
hoogst haalbare.
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Projectinformatie | Groter dan 1000 m2

Architectenbureau: Team V Architectuur
Betrokken partijen: Aronsohn Raadgevende Ingenieurs, Deerns, DGMR, ABT/Tebodin
Bouwcombinatie Archimedes, Oskomera, Verwol
Fotografie:Jannes Linders, Luuk Kramer, Herman de Winter
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Hoofdkantoor a.s.r. | Team V Architectuur

De strategie van de transformatie van a.s.r., een van de 
grootste kantoorgebouwen uit de jaren zeventig, was om 
het goede te behouden en te vernieuwen waar nodig. 
De renovatie werd uitgevoerd terwijl het pand in gebruik 
bleef. Het voorheen massieve gebouw is geopend door 
nieuwe gevels van glas te maken en vides toe te voegen 
op strategische plekken, waardoor het licht tot diep in 
het gebouw kan doordringen. De gevel fungeert in de 
zomer als warmtebuffer en in de winter als isolatie. 
Hierdoor krijgt het voorheen donkere en gesloten jaren-
zeventiggebouw een lichte en transparante uitstraling 
en wordt het energieverbruik verminderd. De gevel 
bestaat uit een speciale zaagtandconstructie, wat een 
gevarieerd gevelbeeld oplevert. Het gevelontwerp is 
technisch bijzonder, omdat het een dubbele klimaatgevel 
betreft waarbij de spouwventilatie per verdieping wordt 
geregeld. Wintertuinen en groene atria vormen een 
belangrijk element van het energieconcept, waardoor 
niet alleen een gezonde en prettige werkomgeving wordt 
gecreëerd, maar ook een milieuvriendelijk gebouw. Door 
de transformatie wordt het gebouw energiezuiniger; 
van energielabel G naar A. Ook wordt het efficiënter 
ingedeeld, waardoor met 2800 flexibele werkplekken 
ruimte is voor 4000 medewerkers. 

Het project heeft na de oplevering een ‘BREEAM 
excellent’ duurzaamheidscertificaat ontvangen.

Daglichtambitie

De gevel is voorzien van schuine koven om de 
vloerranden te minimaliseren en het glasoppervlak zo 
groot mogelijk te maken. Hierdoor dringt het daglicht diep 
door in de oorspronkelijk donkere kantoorruimtes.
Om de daglichtinval in de diepe kantoorvleugels 
nog beter te maken, zijn gebouwhoge vides met 
daklichten gemaakt. De afgeschuinde balustrades met 
geïntegreerde werkplekken zijn afgewerkt met wit corian, 
zodat het daglicht diep in gebouw kaatst.
Het atrium loopt door in de kelder en is voorzien van 12-
14m hoge bomen. Het ondergrondse vergadercentrum is 
voorzien van daglicht middels daklichten in de tuinen
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Projectinformatie | Groter dan 1000 m2
Architectenbureau: Dirk Jan Postel, Kraaijvanger Architects
Design team: Dirk jan Postel, Hashmat Fagirzada, Rinske Wikkerink, Bart van der werf, 
Laurence Meulman, Annemiek Bleumink 
Betrokken partijen: Cordeel, De Nijs, Dura Vermeer, Kuipers, Arup, Pieters bouw-
techniek, De Kok Staalbouw, TGM, VDL, Proliad LED Lighting, Viabizzuno, Sunshine 
Nederland, Polyned, Arredo di Pietra, Andrea Milani, Niek Roozen, Piet Oudolf
Fotografie: Christiaan Richters, Ronald Tilleman
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Museum Voorlinden | Dirk Jan Postel, 
Kraaijvanger Architects

“Kunst met daglicht, wat een verademing. Zo 
vanzelfsprekend. Alles is aandacht. Het is van een 
grote, trotse ingetogenheid”. (citaat van een bekende 
Nederlandse interieurarchitecte) Museum Voorlinden 
is de thuisbasis voor een van de grootste privé 
verzamelingen in de eigentijds kunst in Nederland. 
Opdrachtgever en architect deelden de visie dat het 
museum dienend moet zijn aan de kunst, en tegelijkertijd 
moet opvallen door een perfecte detaillering en 
verrassende ruimtelijkheid. De hoofdopzet van het 
ontwerp kenmerkt zich door een reeks wanden parallel 
aan de duinrand. Door zijn structuur opent het gebouw 
zich naar de omgeving. In beide richtingen kent het 
gebouw een driedeling: na de ruime ontvangsthal begint 
de route door de zalen. Het gebouw doet van buiten geen 
poging te imponeren; binnen verrast het telkens opnieuw. 
Visuele ruis is overal onderdrukt. De unieke verzameling 
en de bijzondere locatie komen in het ontwerp samen. 
De museale ruimten zijn afwisselend van grootte, maar 
kennen dezelfde wandafstand van 8 meter. In deze reeks 
ruimten kan de conservator de gewenste museale lijn 
aanbrengen. In drie delen beiden ruimte aan de eigen 
collectie, de wisseltentoonstelling en de permanente 

werken. Het museum revitaliseert de buitenplaats 
Voorlinden en maakt deze toegankelijk voor een breed 
publiek.

Daglichtambitie

De essentie van de daglichttoepassing is het gebruik 
van gereflecteerd, ‘levend’ zuiderlicht, passend bij het 
karakter van de privé-collectie. Het lichtdak, met 115.000 
schuin afgesneden buisjes, filtert de lichtintensiteit tot 
ongeveer 20%. Door toepassing van een bewegende, 
tweede dakplaat kan het lichtniveau worden beperkt tot 
200 lux. De tweede cruciale stap in het ontwerp is de 
integratie van kunstlicht. Voor het eerst mogelijk met 
krachtige LED ‘uplights’, zo klein dat zij onzichtbaar zijn 
opgenomen in de daklijsten. Zo kan een onmerkbare 
verschuiving plaatsvinden tussen daglicht en kunstlicht. 
Technisch gesproken is in Voorlinden het meest 
geavanceerde lichtdak van dit moment, wereldwijd.
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Projectinformatie | Groter dan 1000 m2

Architectenbureau: EGM architecten
Betrokken adviseurs: Royal HaskoningDHV, Atelier Lek
Fotografie: Rob van Esch - Ruimtes in Beeld, Ossip van Duivenbode, EGM architecten
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Erasmus MC | EMG architecten

De nieuwbouw van het Erasmus MC transformeert het 
academisch ziekenhuis van een verzameling losse 
gebouwen tot een compact geheel, georganiseerd 
rondom daglicht en de patiëntenzorgvraag. In het 
ontwerp was het creëren van een Healing Environment 
leidend. Naast het afgewogen kleurenpalet en de 
duidelijke, natuurlijk aanvoelende bewegwijzering, 
spelen daglicht en uitzicht een prominente functionele en 
esthetische rol. Atria, publieke gebieden en glaspartijen 
geven identiteit, zorgen voor daglichttoetreding, oriëntatie 
en verbinding met de stad. Verschillende entrees leiden 
naar de glasoverkapte passage met winkels, groen 
en verblijfsplekken. De spanten van de overkapping 
filteren op architectonische wijzen het daglicht en zorgen 
voor een aangenaam akoestisch en lichtklimaat. Grote 
atria en verdiepte patio’s met daglicht – van intiem tot 
meer publiek – bieden overal de mogelijkheid even te 
ontsnappen aan de ziekenhuissfeer. Daar waar natuurlijk 
daglicht onmogelijk of ongewenst is, zorgen biometrisch 
licht, skyceilings en wandvullende fotoprints voor een 
stressreducerende omgeving voor patiënten, bezoekers 
en medewerkers. Grote raampartijen in patiëntenkamers 
en werkruimtes bieden zicht op stad, haven en daktuinen. 
Hierdoor is de beleving buiten-binnen maximaal en 

nodigt het patiënten actief uit in beweging te komen. Zo 
zijn trappartijen bewust aan de glazen gevel geplaatst 
om lopen te stimuleren. Een Healing én Healthy 
Environment.

Daglichtambitie

Daglicht en uitzicht stimuleren oriëntatie, groen en 
zelfredzaamheid. De Nieuwbouw draagt bij aan – 
het behoud van – de gezondheid van patiënten, 
medewerkers en bezoekers en nodigt actief uit om in 
beweging te komen.
Atria, grote raampartijen, de glasoverkapte passage en 
de daktuinen leggen een directe relatie tussen buiten 
en binnen. Ze zorgen voor dagritme, aantrekkelijke 
zichtlijnen, goede oriëntatie, stressreductie en verbinding 
met de stad. Een ware Healing Environment.
Zeer bijzonder is de daglichttoetreding in werkgebieden 
ook diep in het complex, zoals in de operatiekamers en 
– via verdiepte patio’s – in de logistieke backbone en de 
radiotherapieafdeling.
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Architectenbureau: SeARCH, Amsterdam
Betrokken adviseurs: Viabizzuno, DGMR, PBT, Arcadis 
Fotografie: SeARCH, WestCord
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Hotel Jakarta | SeArch

Met het plan Hotel JAKARTA, ontworpen door SeARCH, 
heeft WestCord Hotels de tender gewonnen die door 
de gemeente Amsterdam is uitgeschreven voor de 
ontwikkeling van een hotel op de Kop van Java-eiland. 
Vanwege de prominente locatie, heeft de gemeenteraad 
voor deze locatie naar een uniek hotelconcept gezocht. 
Niet alleen de architectuur was hierin leidend, maar ook 
de publieke invulling en duurzaamheid. Hotel Jakarta 
is BREEAM Excellent **** gecertificeerd; het is een 
energieneutraal gebouw met 200 luxe houten prefab 
hotelkamers en een skybar die allemaal een betoverend 
uitzicht hebben over het IJ. SeARCH heeft de unieke 
prefab units ontwikkeld waardoor alle kamers in minder 
dan drie weken tijd on site geplaatst konden worden. Het 
hotel heeft transparante glazen gevels en een 30 meter 
hoge houten hoofddraagstructuur. Balken, kolommen, 
plafonds en kozijnen zijn in naturel hout met FSC of 
PEFC keurmerk uitgevoerd. De gekozen duurzame 
materialen zijn van dusdanige kwaliteit dat de meeste 
wanden en plafonds onafgewerkt blijven waardoor het 
massieve houtbouwsysteem zichtbaar blijft. Er is
nagenoeg geen gebruik gemaakt van afbouwmaterialen 
die een korte levensduur hebben of niet recyclebaar zijn, 
bijna alle elementen kunnen hergebruikt worden door 
demontage. Naast het duurzaam casco van het hotel, 
zijn vele energiebesparende maatregelen gehanteerd 
zoals het opvangen van regenwater voor het besproeien 
van de binnentuin. Via pv-panelen in de gevel en het 
dak van het atrium wordt er zonne-energie opgevangen 
en omgezet in elektriciteit voor de verwarming van het 
douchewater. De koeling en verwarming van het hotel zelf 
gebeurt middels een warmte- en koudeopslagsysteem. 
Het 4 sterren hotel symboliseert de historische maritieme 
connectie tussen Amsterdam en Azië. En is ontworpen 
als een publiek gebouw met een doorgang naar de 
publieke voorzieningen als een wellness en zwembad, 
een ”pasar” met allerlei horeca en culturele activiteiten 
voor de nieuwsgierige wereldreiziger, maar ook voor de 
buurtbewoners en andere Amsterdammers. De grote 
publieke subtropische binnentuin is door de transparantie 
van het gebouw een verlengstuk van de serie 

binnentuinen op Java-eiland. Deze subtropische 
tuin wordt in samenwerking met De Hortus ontworpen 
en onderhouden. Het Tropenmuseum helpt ons met de 
culturele programmering.

Daglichtambitie

Daglicht is van in het begin een van de belangrijkste 
uitgangspunten in het ontwerp van Hotel Jakarta 
geweest; juist omdat de Amsterdamse luchten nat en 
grijs kunnen zijn, wilden we zoveel mogelijk natuurlijk 
licht binnenlaten en het uitzicht maximaliseren. De tip van 
het hotel is volledig transparant, zo heeft de skybar in de 
punt op de achtste verdieping een uitzicht van 180 ° over 
het IJ en de stad. Dankzij de grote plafondhoogte van 
de gehele begane grond, treedt het daglicht maximaal 
binnen en wordt de plint met het restaurant, de spa en 
de binnentuin natuurlijk verlicht. Het atrium heeft een 
glazen dak met geïntegreerde PV-cellen die gedurende 
de gehele dag een schaduwspel creëren op de wanden 
van de galerijen en de technische en duurzame details 
voor iedereen zichtbaar maken. Alle hotelkamers hebben 
een eigen balkon met uitzicht op het IJ, dat voortdurend 
van kleur verandert; kortom de ideale plek om de 
typische Nederlandse luchten te ervaren. In de zuid- en 
oostgevel zijn meer dan 700m2 zonnepanelen verwerkt, 
waardoor ook het licht in zijn meest technische aspect is 
geïntegreerd. “En hoewel SeARCH niet zo vaak abstracte 
gebouwen ontwerpt, is de reflectie in het water van de 
scherpe façade van Hotel Jakarta best mooi.”
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Jury beoordeling

Villa IJsselzicht | EVA, NEST
Om veel daglicht binnen te halen openen villa’s zich 
meestal richting het oosten, zuiden en westen en sluiten 
ze zich richting het noorden. De situering van deze villa 
stelde de architect wat dat betreft voor een opgave. Want 
precies op het oosten, zuiden en westen kijkt deze villa 
uit op andere woningen en wensten de opdrachtgevers 
de woning voor hun privacy geslotener te houden, 
terwijl het op het noorden vrij uitkijkt over de slingerende 
Hollandse IJssel.
De oplossing die EVA vond is even doeltreffend als 
origineel. In de nok van de woning zijn grote openingen 
gemaakt die het zuiderlicht vangen en de woning 
inbrengen. Zo is er volop daglicht, maar geen inkijk. 
Via de hoge hal valt het zuiderlicht helemaal tot in de 
woonkamer. En ook de badkamer kon voorzien worden 
van grote ramen, zonder ooit bang te hoeven zijn voor 
onwelkome blikken.
Het grote houten meubel, dat als privacyscherm werkt 
tussen de entree en de woonkamer, en veel anders losse 
elementen een plek geeft, is ontworpen door NEST.

LandgoedLAB | Border Architecture
De ruimtes die Border Architecture voor het 
LandgoedLAB heeft ontworpen zijn in een oogopslag 
te doorgronden. Pas als je je door de ruimtes beweegt 
ontvouwen deze zich voor je. Om de ruimtes flexibel 
te houden, zijn deze grotendeels open gehouden. 
De houten spanten zijn vervolgens verdubbelt en de 
smalle tussenruimtes die daartussen zijn ontstaan 
zijn vervolgens gebruikt om daglicht op alle mogelijke 
manieren binnen te halen: van boven, van voren, van 
achteren, van onderen, direct, indirect.

Het eindresultaat lijkt wel een museum voor daglicht. Alle 
kwaliteiten van daglicht zijn er te vinden. Naast elkaar. 
En de jury vindt dat geweldig, maar mist uiteindelijk wel 
de logica. Waarom komt het daglicht op het ene moment 
van de ene kant en op het andere moment van de andere 
kant? Dezelfde vraagtekens rijzen bij de verhouding 
tussen het gebouw en het landschap eromheen. Het 
uitzicht is op het ene moment ingekaderd richting de 
horizon en op het andere moment richting de lucht of de 
grond, maar het landschap reageert daar nog niet op. 
Daar zit nog veel potentie.

Woonhuis met bed & breakfast | Vakwerk architecten
Op een terrein in het midden van een bouwblok kreeg 
architect Paul Ketelaars van Vakwerk architecten de 
kans om zijn eigen woning te ontwerpen. Om tegemoet 
te komen aan de wensen van de omwonenden, die 
voorheen niet op een andere woning uitkeken, en ook 
de eigen privacy te waarborgen, ontwierp Ketelaars een 
woning die zich eigenlijk alleen naar zijn eigen tuin opent 
en naar de andere zijden nagenoeg gesloten is. Om toch 
veel daglicht binnen te brengen, is de hoge woonkamer 
voorzien van vijf ronde daklichten die richting het noorden 
zijn gekanteld om teveel directe zoninstraling en dus 
opwarming te vermijden.
Om geen hele lange heipalen te hoeven toepassen is 
de woning ontworpen als een soort woonboot die in het 
grondwater drijft. De grote kelder die uit dat concept 
ontstond is gebruikt op de slaapkamers in onder 
te brengen. De grote ruimte daarboven is voorzien 
van een hoogteverschil, zodat vanaf twee niveaus 
uitgekeken wordt op de eigen tuin en de oude stad van 
Delft erachter. De massief houten constructie van de 
woning, die onbehandeld is gelaten, geeft de woning 
een heel eigen karakter en maakte de constructie van 
de daklichten een stuk eenvoudiger. Die daklichten zijn 
daarbij geen simpele gaten, maar hebben een diepte, 
vormen een ruimte, en vangen daardoor echt het licht.
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Crematorium Zorgvlied | Group A
Hoeveel permanente tentconstructies ken jij in 
Nederland? Met een textiele voile waar overdag gefilterd 
licht doorheen valt en die ‘s avonds oplicht door het 
kunstlicht erachter? Alleen dat al maakt het ontwerp 
van Group A voor het Crematorion op de monumentale 
begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam-Zuid bijzonder. 
Na een bijeenkomst in een van de aula’s op de 
begraafplaats, kunnen nabestaanden hier de overledene 
tot op het laatste moment begeleiden bij een crematie. 
Hier wordt de kist letterlijk in de oven geplaatst, en is 
onder de tentconstructie ruimte voor een laatste moment 
of ceremonie.
 De materialisering van het crematorium, met zijn grove 
stenen basis, die een verbinding legt met de aarde, en 
zijn lichte tentconstructie erboven, die de relatie legt met 
de hemel, is zeer symbolisch. De schoorsteen heeft een 
spannende verdraaiing. En tussen die schoorsteen en de 
tentconstructie is nog een kleine tussenruimte gelaten, 
waar daglicht binnenvalt, dat door ronde glasparelmoeren 
tegels een twinkeling krijgt. Dat laatste effect is niet op 
ieder moment van de dag even goed te beleven, merkte 
de jury bij zijn bezoek aan het crematorium. En misschien 
is het tentdoek net niet transparant genoeg, of mist 
het een spannende dialoog met een achterconstructie, 
want ook het effect daarvan vond de jury in de praktijk 
wat tegenvallen. Desalniettemin klopt het verhaal van 
het gebouw helemaal, werkt de ruimtelijkheid, en is het 
paviljoen landschappelijk knap ingepast binnen Zorgvlied.

Musis Sacrum | Van Dongen Koschuch Architects and 
Planners
De nieuwe, multifunctionele concertzaal van het Musis 
Sacrum kijkt met een grote, deels te openen glazen wand 
uit over het Musispark in Arnhem. Deze glazen wand 
maakt het voor de bezoekers mogelijk om binnen het 
weer en daglicht buiten te ervaren, en om de zon te zien 
onder gaan. Maar zorgt er ook voor dat de muzikanten, 
in al die uren dat ze in de zaal repeteren, in daglicht 
werken. Bij het Gelders Orkest, dat het Musis Sacrum 
als uitvalsbasis gebruikt, kan het dan om tientallen 
muzikanten gaan. Bijzonder is dan ook nog dat de 
muzikanten op een zomerse dag, met de glazen wand 

open, de andere kant op kunnen spelen, naar het park.
Om de uitbreiding van het Musis Sacrum rondom een 
transparante uitstraling te kunnen geven, is een deel van 
het programma ondergronds gelegd, wat in de zandgrond 
van Arnhem minder kostbaar is als in de polder. Naast 
veel technische ruimtes en opslagruimtes, liggen ook de 
kantoren, kleedruimtes en artiestenfoyer in de kelder. 
Deze laatste ruimtes kijken met enorme glazen puien 
uit op een lange en begroeide patio, die vooral indirect 
daglicht binnenbrengt. Het is de kwaliteit van het daglicht 
die de jury uiteindelijk mist in dit project, in vergelijking 
met de andere nominaties, al is zij erg onder de indruk 
van de sfeervolle foyers, vormgeving van de concertzaal, 
de te openen glazen wand.

Kipster | V-Snaarprojecten
Voor Kipster heeft V-Snaarprojecten eigenlijk geen 
specifieke stal ontworpen, maar heeft het een doorsnede 
ontwikkeld waarmee op verschillende plekken schuren 
van verschillende lengtes gerealiseerd kan worden. 
Die doorsnede zelf is heel eenvoudig: de kippen zitten 
op kleine en donkerder verdiepingen bij elkaar in twee 
smallere beuken, met daartussen een overdekte, 
brede en hoge beuk met daglicht waar de kunnen 
rondscharrelen, en daarbuiten aan weerszijden ruimtes 
buiten. De kippen kunnen zo zelf de plek kiezen die ze 
het prettigst vinden, ‘op hun stok’, in de overdekte ruimte 
binnen, of lekker buiten.
Net als mensen hebben kippen baat bij daglicht en 
merken de initiatiefnemers van Kipster dat deze nieuwe 
stal de stress onder de kippen sterk verlaagd heeft. 
Ze vertonen minder agressie, hebben een mooiere 
verendracht, en leggen ook iets minder eieren. In de 
eerste nu gerealiseerd stal leven zo’n 24.000 kippen. In 
een traditionele stal wordt op dezelfde oppervlakte zo’n 
100.000 kippen gehouden. Dit alles is alleen mogelijk 
dankzij de steun van supermarkt Lidl, die alle eieren 
opkoopt voor 28 cent per stuk, waar die prijs anders 9 
cent per stuk is. Maar met de juiste marketing blijken 
de eieren in de winkels niet aan te slepen en wordt 
ondertussen aan een tweede stal gebouwd.
De architectuur van de stal is net zo pragmatisch als zijn 
indeling. Het dak heeft een flauwe helling op het zuiden, 
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voor de PV-panelen op het dak, en een steile helling op 
het noorden. Vijftig procent van het dakvlak laat daglicht 
door, de andere helft is, richting het zuiden, volledig 
bekleed met PV-panelen. Om de kippen niet te laten 
schrikken van een overvliegende roofvogel is het flauwe 
dak trouwens niet transparant maar translucent. Het 
dakvlak richting het noorden was wel transparant, maar 
was dat bij het bezoek van de jury inmiddels niet meer, 
door het stof dat in de overdekte scharrelruimte ontstaat.

Hoofdkantoor a.s.r | Team V Architectuur
In Utrecht is naar ontwerp van Team V en bestaande 
hoofdkantoor van verzekeraar a.s.r. in fases tot op het 
casco gesloopt en opnieuw opgebouwd om het aan 
de eisen van de huidige tijd te laten voldoen. Het oude 
gebouw stamde uit de jaren ‘70 en was gemodelleerd 
naar de kantoorgebouwen in de Verenigde Staten met 
hun zeer diepe vloervelden. Het idee was dat kunstlicht 
het daglicht wel kon vervangen. Vandaar dat er ook 
maar 1,2 meter hoge bandramen waren aangebracht, 
met erboven en eronder ook nog een ramenwasbalkon. 
Binnen was het echt heel donker, benadrukt architect 
architect Jeroen van Schooten.
Om die situatie in de renovatie om te draaien heeft Team 
V meerdere ingrepen gedaan. De zeer gesloten gevel 
is vervangen door een volledige transparante gevel, die 
op het oosten, zuiden en westen dubbel is uitgevoerd. 
Waar het verlaagde plafond de gevel nadert loopt die 
taps omhoog, om nog meer daglicht binnen te brengen. 
Tegelijkertijd zijn in het hart van de diepe vloervelden 
enorme atria gemaakt, waardoor daglicht diep het 
gebouw invalt. Hoekige balustrades weerkaatsen met 
hun glanzende bovenzijden het invallende daglicht uit de 
atria de vloeren op, terwijl hun onderzijden voorzien zijn 
van akoestisch materiaal.

Op de koppen van de verdiepingen zijn, mede op initiatief 
van Team V, atria gemaakt met erachter dakterrassen. 
De atria vormen ruwer geklimatiseerde ruimtes tussen 
binnen en buiten, de dakterrassen erachter zijn volop 
voorzien van beplanting. Deze ‘extra’ ruimtes voorkomen 
dat medewerkers als ze een luchtje willen scheppen 
of een privé telefoongesprek willen opnemen steeds 
helemaal naar buiten moeten, en daarbij op termijn de 
veiligheidslijn ondermijnen met de bekende wig tussen de 
deur. Tegelijkertijd biedt het ook een gezonde afwisseling 
op het egale klimaat binnen.
De jury is erg onder de indruk van de metamorfose die 
het gebouw heeft ondergaan en heeft bewondering voor 
het vakmanschap dat Team V op alle niveaus laat zien. 
De enige reden waarom het project uiteindelijk de award 
niet binnensleept is het feit dat nergens grenzen verlegd 
worden. Op alle vlakken gewoon erg goed. 

Museum Voorlinden | Dirk Jan Postel, Kraaijvanger 
Architects
Het dak van Museum Voorlinden is een technisch 
hoogstandje dat in stappen het daglicht filtert tot het 
maximaal 200 lux is. De bovenste laag bestaat uit 
aluminium sandwichpanelen die voorzien zijn van 
115.000 schuin afgesneden buisjes die ervoor zorgen dat 
maximaal 20% van het daglicht er doorheen valt, maar 
ook dat dit nooit direct gebeurd, maar altijd gereflecteerd. 
Op het midden van de dag wordt zo het ‘levende’ 
zuiderlicht gereflecteerd. Waar het noorderlicht zeer 
stabiel van kleur en intensiteit is over de dag, daar wisselt 
dat bij zuiderlicht veel meer, zodat het veel ‘levendiger’ 
is. Ook is met gereflecteerd zuiderlicht uiteindelijk veel 
beter te ervaren of er een wolk voor de zon trekt of niet, 
vertelde architect Dirk Jan Postel bij het bezoek van de 
jury aan het project.
De opdrachtgever, een rijke particulier, was in eerste 
instantie huiverig om een daglichtmuseum te bouwen. 
Postel droomde er echter van en nam zijn opdrachtgever 
mee op reis door de Verenigde Staten langs een 
aantal daglichtmusea. Dat overtuigde hem. In Museum 
Voorlinden is onder het geperforeerde aluminium dag 
een glazen dak geplaatst, met daaronder een velum dat 
het daglicht verder filtert. In de daklijsten is onzichtbaar 
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ledverlichting ondergebracht, dat omhoog schijnt en via 
het aluminium dak weer terugkomt. Een cruciaal element 
in het geheel, benadrukt Postel, omdat er daardoor 
een onmerkbare verschuiving plaats kan vinden tussen 
daglicht en kunstlicht, op de momenten dat dat nodig is. 
Daglicht en kunstlicht vormen samen echt een geheel.

Erasmus MC | EGM architecten
Bij de vernieuwing en uitbreiding van het Erasmus 
MC aan de rand van de binnenstad van Rotterdam 
speelde de realisatie van een Healing Environment 
een belangrijke rol. Het gebouwencomplex is te 
veelomvattend om hier samen te kunnen vatten, maar 
een aantal ruimtes illustreren hoe EGM architecten te 
werk is gegaan. De nieuwe patiëntenkamers zijn voorzien 
van een dubbele gevel, zodat er een raampje open gezet 
kan worden. Doordat de ramen verdiepingshoog zijn, 
hebben patiënten zicht op de nieuwe groene daktuin, 
die ze later hopelijk ook kunnen bezoeken, en de stad 
erachter.
Tussen de verschillende gebouwen van het Erasmus 
MC door loopt een brede ‘straat’ die met een glazen dak 
veel daglicht biedt, ook als een straat is gematerialiseerd, 
zelfs voorzien is van winkels en cafeetjes, en het 
traditionele ziekenhuisgevoel nog even uitstelt. Wanneer 
je wat langer moet wachten, zelf, of op een vriend(in) of 
familielid, dan kun je hier wat rondwandelen. Onder deze 
straat ligt de logistieke hoofdroute van het ziekenhuis, 
opdat patiënten en bezoekers daar zo min mogelijk van 
merken. Verschillende patio’s brengen ook hier daglicht 
naar binnen.
Zo is over ieder gebouw(deel) een verhaal te vertellen. 
De meeste gebouwen zijn geordend rond grote atria. Tot 
in de ziekenhuistechnisch lastigste plekken heeft EGM 
architecten geprobeerd daglicht te brengen. Plus kleur en 
groen. Met aanvullend biometrisch licht. Alles om tot een 
‘healing en healthy’ omgeving te komen, zoals het bureau 
het zelf omschrijft.

Hotel Jakarta | SeARCH
Het hotel dat SeARCH op de kop van Java-eiland heeft 
ontworpen, eindigt in een scherpe, (triple) glazen punt 
richting het westen. Die vorm heeft het bureau ontleent 

aan de stedenbouwkundige envelop, en is benut om in 
die scherpe punt een serie van exclusieve suites onder 
te brengen. Maar zowel in de plint als op de bovenste 
twee verdiepingen loopt de publieke ruimte door tot in 
de punt. Een geweldige plek om de zonsondergang mee 
te maken, benadrukt architect Bjarne Mastenbroek. In 
de skybar heeft het hotel ook nog eens een glazen dak, 
zodat die ruimte bij zonnig weer een soort daglichtdouche 
vormt.
Terwijl van de Wilhelminapier in Rotterdam de schepen 
naar New York vertrokken, vertrokken vanaf Java-eiland 
de schepen naar Jakarta. Als Rotterdam op die plek nu 
Hotel New York heeft, dan moet Amsterdam op deze plek 
het Jakarta Hotel krijgen. Met dat idee - uitgewerkt in 
een zeer duurzaam hotel met een bijna volledige houten 
draagconstructie - won SeARCH de prijsvraag, en dit 
voorjaar opende het hotel zijn deuren. In het atrium is 
in samenwerking met de Hortus Amsterdam een kleine 
Javaanse jungle gerealiseerd. Daaromheen liggen allerlei 
voorzieningen, die ook door de buurt te gebruiken zijn, 
zoals een bakkerswinkel, een zwembad, een sauna, plus 
natuurlijk het cafe/restaurant.
De hotelkamers zelf zijn volledig geprefabriceerd, hebben 
een houten draagconstructie en verbruiken zeer weinig 
energie. Door de glazen gevels iets terug te leggen, 
ontstond er ruimte voor balkons, en kon direct zonlicht 
buiten gehouden worden. Als extra windscherm heeft 
iedere kamer ook nog een groot PV-paneel, dat eraan 
bijdraagt dat het hotel op jaarbasis energieneutraal is.

Op veel vlakken een grote prestatie dit hotel, vindt 
de jury, maar naast het door de beplanting gefilterde 
daglicht onderin het atrium, werd de bijzondere kwaliteit 
die daglicht ook kan hebben gemist. Het is vooral veel 
daglicht, en nog meer uitzicht.
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WINNAAR DUTCH DAYLIGHT AWARD 2018 
CATEGORIE < 1000 M2

Projectinformatie | Kleiner dan 1000 m2

Architectenbureau: Vakwerk architecten
Betrokken adviseurs: Epos
Fotografie: Leon van der Velden
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Woonhuis met bed & breakfast
Vakwerk architecten

Na een bezoek aan alle projecten heeft de jury van 
de Daylight Award 2018 ervoor gekozen om in iedere 
categorie een winnaar aan te wijzen en een eervolle 
vermelding.

De winnaar in de categorie <1000 m2 is het Woonhuis 
in Delft met Bed & Breakfast van Vakwerk Architecten. 
In een uitdagende context, middenin een bouwblok in de 
Delftse binnenstad, heeft het architectenbureau een zeer 
passende oplossing gevonden, die het huis een hoge 
en unieke ruimtelijke kwaliteit geeft, en zeer vakkundig 
is gedetailleerd. Het ontwerp laat zien dat het niet altijd 
nodig is om rondom ramen en uitzicht te hebben om toch 
volop daglicht binnen te krijgen.
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WINNAAR DUTCH DAYLIGHT AWARD 2018 
CATEGORIE > 1000 M2

Projectinformatie  | Groter dan 1000 m2
Architectenbureau: Dirk Jan Postel, Kraaijvanger Architects
Design team: Dirk jan Postel, Hashmat Fagirzada, Rinske Wikkerink, Bart van der werf, 
Laurence Meulman, Annemiek Bleumink 
Betrokken partijen: Cordeel, De Nijs, Dura Vermeer, Kuipers, Arup, Pieters bouw-
techniek, De Kok Staalbouw, TGM, VDL, Proliad LED Lighting, Viabizzuno, Sunshine 
Nederland, Polyned, Arredo di Pietra, Andrea Milani, Niek Roozen, Piet Oudolf
Fotografie: Christiaan Richters, Ronald Tilleman



DUTCH DAYLIGHT AWARD 2018 33

Museum Voorlinden 
Dirk Jan Postel, Kraaijvanger Architects

De winnaar in de categorie >1000 m2 is Museum 
Voorlinden van Kraaijvanger Architecten. De manier 
waarop daglicht hier binnengebracht wordt, staat volgens 
de jury niet alleen op een zeldzaam hoog niveau maar is 
ook nog eens vernieuwend. Waar in steeds meer musea 
het daglicht buitengesloten wordt, en de musea die 
nog daglicht binnenhalen zich enkel op het noorderlicht 
richten, daar is Kraaijvanger Architecten er bij Museum 
Voorlinden in geslaagd om gereflecteerd daglicht binnen 
te halen, en dat vervolgens verder te filteren via een 
plenum. Een betere manier om kunst te tonen, kan de 
jury zich bijna niet voorstellen.
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Eervolle vermelding

De eervolle vermelding in de categorie <1000 m2 gaat 
naar Kipster van V-Snaarprojecten. Niet vanwege zijn 
detaillering; de jury hoopt dat die in de tweede Kipster 
op een hoger niveau komt te liggen. Maar vanwege 
de hoge maatschappelijke impact die dit initiatief en 
ontwerp heeft. Zoals een van de initiatiefnemers vertelde: 
kippen houden in basis van hetzelfde als mensen. 
Dus van daglicht, beweging, buitenlucht en comfort. 
In de eenvoudige maar doeltreffende ontwerp van 
V-Snaarprojecten wordt duizenden kippen precies dat 
geboden. Zo zouden alle kippenstallen eruit moeten zien, 
aldus de jury.

De eervolle vermelding in de categorie >1000 m2 gaat 
naar Erasmus MC van EGM architecten. De jury heeft 
grote bewondering voor het feit dat EGM architecten erin 
geslaagd is een binnenstedelijk academisch ziekenhuis 
extreem te verdichten en tegelijkertijd volop daglicht 
binnen te brengen in zowel de publieke ruimtes als de 
ontvangstruimtes, spreekkamers, patiëntenkamers, enz. 
Door de beperkte locatie en vele randvoorwaarden in 
de opgave mist de toepassing van daglicht af en toe 
echter wel raffinement. De jury vindt dat begrijpelijk, maar 
ook jammer. Omdat daglicht van zo’n cruciaal belang is 
voor het welbevinden en herstel van patienten, en EGM 
architecten hier laat zien dat ook bij een hoge dichtheid 
en op een binnenstedelijke locatie ruimte gemaakt kan 
worden voor daglicht, wil de jury Erasmus MC graag 
extra noemen.

Kipster | V-Snaarprojecten Erasmus MC | EMG architecten
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Over Dutch Daylight

Geschiedenis

Sinds 2004 zet Stichting Living Daylights zich actief in om 
daglicht de centrale plek terug te geven, welke ze in de 
architectuur en de gebouwde omgeving ooit had en meer 
dan ooit verdient. In 2018 heeft de vernieuwende sticht-
ing de naam Dutch Daylight aangenomen. Het platform 
wil niet alleen architecten, vormgevers en stedenbou-
wkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, maar 
ook opdrachtgevers, beleidsmakers en andere betrokken 
partijen bewust maken van het belang van goed gebruik 
van daglicht.
Om die doelstelling te bereiken stimuleert en ondersteunt 
de stichting onderzoek naar zowel nieuwe stedenbou-
wkundige en architectonische concepten als nieuwe 
technische mogelijkheden. Het platform streeft hierbij 
tevens naar een bundeling en goede ontsluiting van 
kennis over de toepassingen van daglicht in gebouwen. 
Op deze manier kunnen belangstellenden inspiratie 
opdoen en met kennis en referentieprojecten anderen 
overtuigen van het gebruik van daglicht. In 2004 was het 
onontgonnen daglichtgebied reden om de stichting op te 
richten. Er is vooruitgang geboekt, maar daglicht in archi-
tectuur is actueler dan ooit.

Activiteiten

Dutch Daylight organiseert verschillende activiteiten om 
haar doelen te bereiken. Sinds enkele jaren wordt het 
daglichtcafé georganiseerd, een combinatie tussen korte 
lezingen en een netwerkborrel. Excursies naar bijzondere 
daglichtprojecten worden georganiseerd, zodat 

gebouwen beleefd kunnen worden. Ook worden lezingen 
georganiseerd om state of the art innovaties en kennis te 
delen.
Het meest bekende initiatief van Dutch Daylight is de 
Dutch Daylight Award. Deze tweejaarlijkse kwaliteitsprijs 
is in 2008 in het leven geroepen om bijzondere dagli-
chtarchitectuur te belonen en onder de aandacht te bren-
gen onder een breed publiek, zodat dit als inspiratie kan 

werken voor toekomstige bouwprojecten. In 2017 werd 
de tentoonstelling ‘Daglicht in Architectuur’ georganiseerd 
waar de beste daglichtprojecten van 10 jaar Dutch Day-
light Award werden getoond.

Partners

De stichting kan niet bestaan zonder haar partners. 
Naast de nauwe samenwerking en de deling van kennis 
is ook financiële steun van belang. We zijn daarom altijd 
op zoek naar partijen die onze ambities willen en kun-
nen steunen. Wij bieden hiervoor verschillende mogeli-
jkheden, zodat wij elkaar optimaal kunnen helpen.
Benieuwd naar deze mogelijkheden? Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met info@dutchdaylight.nl
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Bestuur

Het huidige bestuur van Dutch Daylight bestaat uit: 
Lars Courage  voorzitter  COURAGE Architecten       winnaar Daylight Award 2012
Sander Mirck  secretaris  Mirck Architecture
Noor Debets  penningmeester  Arup
Jante Leupen     Zeerover architecten
Frédérique Sanders    SunMotion
Teun Kruip     architectenbureau cepezed

De huidige voorzitter is voorgegaan door: 
Bjarne Mastenbroek     (2004 – 2007)
Paul de Ruiter     (2008 – 2011) 
Ronald Schleurholts    (2011 – 2015)

 

Lars Courage

 

Jante Leupen

 

Sander Mirck

 

Teun Kruip

 

Noor Debets

 

Frédérique Sanders

 





DUTCH DAYLIGHT AWARD 2018

Hoofdsponsor:


