Stichting Dutch Daylight
Promoot optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving

Voorwoord - Dutch Daylight Award 2022
Passie, gedrevenheid en bevlogenheid. Drie woorden
die vandaag de dag soms lijken te komen uit vervlogen
tijden. Ze lijken bijna niet meer uitgesproken te mogen
worden in alle visuele en tekstuele geweldplicht van
duurzaamheid, energie neutraliteit en circulariteit. We
buitelen over elkaar heen om alles nog beter dan goed te
doen. Vergeten we echter iets niet? Iets van essentie en
bewustwording?
Begint echter niet alle kwalitatieve ontwikkeling
en vernieuwing niet bij passie, gedrevenheid en
bevlogenheid? Waarden die van groot belang zijn om
het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk te maken.
Niet met een drive naar ‘minder dagen per week willen
werken’, maar juist de schouders er onder zetten en vol
voor je passie gaan. Tijd lijkt niet te bestaan. Je stip op
de horizon is gezet, vol gas erop af. En toch moeten wij
vandaag de dag steeds meer zoeken naar die mannen
en vrouwen die er echt voor gaan… en ja, gelukkig zijn
ze er echt nog wel. Dus er is zeer zeker hoop, maar
de spoeling lijkt dunner te worden. Zegt dit iets over de
kwaliteit van deze editie? Neen, in tegendeel!
Ook in deze editie zijn gelukkig weer prachtige
inspirerende projecten aangeleverd, waar ambacht en
passie vanaf spettert. Wauw! Wat een ongebreideld
genot om de inzendingen weer te mogen aanschouwen.
Een heerlijke taak als jury om de genomineerden weer
live te mogen bezoeken. Als bestuursleden van Dutch
Daylight, als juryleden voor de Daylight Award, als
indienende architecten, adviseurs en opdrachtgevers,
en jullie als lezers en geïnteresseerden zijn we gedreven
en bevlogen over de noodzaak van de kwaliteit van

daglicht. Of het nu de daglichtverwondering binnen of
buiten betreft, we realiseren ons allen, in alle edities van
de Daylight Award vanaf het prille begin tot nu aan toe,
dat deze projecten enkel tot stand kunnen komen door
doorzettingsvermogen, overtuigingskracht, eigenwijs
inzicht, passie, gedrevenheid en bevlogenheid van de
inzenders. Chapeau!
Maar vanwaar nu toch de bezorgdheid waarmee
ik deze Award begin. De invoering van de nieuwe
omgevingswet is tot de huidige bekende ‘waarschijnlijke’
invoeringsdatum van 1 juli 2023 al zevenmaal uitgesteld.
Betekent dit dat de regelgeving er gemakkelijker,
overzichtelijker en consequenter op gaat worden? Ik hoop
van wel, maar vrees van niet. Wat is de impact voor de
nieuwe daglichtnorm NEN-EN17037 in de wijze waarop
deze door marktpartijen geïnterpreteerd en toegepast
wordt? Gaat de markt toch weer voor minder daglicht
of hebben we door alle benodigde input en geleverde
output van kennis een blijvend gewijzigd inzicht in de
noodzakelijkheid hiervan gecreëerd? Dat zou mooi zijn,
dat zou betekenen dat alle inzet van ons allen zijn nut
bewezen heeft. Ik heb er vertrouwen in, maar vraag
tegelijkertijd aan jullie, onze daglicht enthousiastelingen,
blijf met ons samen de schouders er onder zetten. We
hebben jullie input hard nodig!
Ik wil een lans breken voor en dank uit spreken
naar alle architecten, lichtadviseurs, ambtenaren en
opdrachtgevers die het belang van gezondheid door
daglicht nastreven en zich er hard voor maken dat de
benodigde kwaliteit bewaakt en gehandhaafd blijft. Dat
kun je enkel als je dit met passie, gedrevenheid en
bevlogenheid doet. Dat doe je niet van ‘9 tot 5, vier dagen
per week’, maar 24/7. Dat ben je, dat doe je!
Nu is de Dutch Daylight Award een award voor
gerealiseerd werk, maar wat als je nu pas in de
startblokken staat van deze mooie passie, van dit daglicht
vakgebied? Als je student bent en een onbewust gevoel
hebt dat je iets met daglicht moet doen? Of dat je als

student een docent of professor hebt die je kennis laat
maken met dit prachtige fenomeen en je extreem uitdaagt
in projecten? Dan wil je deze passie toch ook graag tonen
en delen, in elk geval om te meten waar je staat en om
anderen weer te inspireren.
Als ‘tabula rasa-student’ mag en kun je juist nog met
ongefundeerde wilde ideeën komen. Juist dan mag
het en juist dat kan een begin zijn voor marktpartijen
om geïnspireerd, uitgedaagd of gemotiveerd te worden
om deze prille ideeën samen met de studenten op te
pakken en verder tot ontwikkeling te laten komen. Met
trots kondigen wij hierbij onze intentie aan de Daylight
Award 2024, naast de awards ‘tot 1.000m2 en boven
1.000m2’ aan te vullen met een studenten Dutch Daylight
Award. Alle projecten die hun bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de kennis en bewustwording van de
toegepaste daglicht kennis mogen ingediend worden tot
het niveau van het afstudeerproject. Zo hopen wij een
verbreding- en verdiepingsslag te bewerkstelligen. Ben
uitgedaagd, beste student.
Tot slot wil ik jullie allen persoonlijk danken en de
winnaars van deze editie in het bijzonder feliciteren.
Zonder jullie geen Dutch Daylight.
Na zeven jaren jullie voorzitter te mogen geweest zijn
voor deze prachtige stichting, is er een tijd van komen
en gaan. Terugkijkend vanaf mijn aantreden heb ik mijn
bijdrage mogen leveren samen met een wisselend team
van pracht bestuursleden. De stichting is uit de financiële
en Covid-19 crisis geloodst, hebben hem een nieuw
elan gegeven middels een nieuwe naam en huisstijl,
is er een nieuwe prachtige website met veel informatie
gerealiseerd, de Dutch Daylight Experience van Merijn
Bink tot stand gebracht, fantastische events gerealiseerd
en uiteraard de unieke Daylight Awards tot op heden.

met eigen nieuwe inzichten, nieuwe uitdagingen, maar
vooral met een heus daglicht hart. Ik kijk uit naar de
nieuwe tijd voor Dutch Daylight.
Tot slot, voor mij persoonlijk was het een bijzonder
daglicht live changing bewustwording, ervaring en
reis, waarbij het meest bijzondere was het mogen
samenwerken met fantastische bestuurscollega’s,
adviseurs en jullie, onze Dutch Daylight
enthousiastelingen in het bijzonder, het was onvergetelijk
en derhalve veel dank! Het ga jullie goed en ik blijf jullie
volgen en ondersteunen!
Blijf gezond en geniet van het licht!
Een laatste zonnige groet,
Lars Courage,

Voorzitter Dutch Daylight
(nog even dan…)
Eigenaar Courage Architecten

				Winnaar Dutch Daylight
				Award editie 2012

Zoals gezegd, het wordt tijd dat ik het stokje van het
voorzitterschap ga overdragen aan een nog te kiezen
nieuwe voorzitter. Wij zoeken een nieuwe man of vrouw
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Voorgaande edities
Jury editie 2022
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 2022.
Dit jaar bestaat de jury wederom uit daglichtexperts uit
verschillende disciplines gelieerd aan daglicht en de
bouwwereld.

Juryvoorzitster is Marcel Bilow, Dr. ing. Professor aan de
TU Delft. Marcel wordt hierin bijgestaan door Paul van
Bergen, bouwfysicus en directeur DGMR. Van Bergen is
inmiddels een vaste kracht binnen de jury. De jury werd
op het lichtgebied ondersteund door Mathijs Sommeijer;
Architecturaal lichtontwerper bij Royal HaskoningDHV
en Juliette van Duijnhoven: assistent professor bij de
Building Lighting Group, onderdeel van de TU Eindhoven.
Ook namen architecten van de winnende projecten
van de Daylight Award 2020 plaats in de jury: architect
en partner Maarten van Bremen (Group A Architects)
won in 2020 met de stationsrenovatie metro oostlijn
de award in de categorie > 1000 m2. Sander Mirck
(Mirck Architecture) won in 2020 de Daylight Award
met zijn buitenhuis in de categorie < 1000 m2. De
jury werd gecomplementeerd door Michiel van Raaij
(hoofdredacteur van Architectenweb). Verder zijn Jan
Jaap Hofstra (Solarlux) en Roel Bloemberg (Lamilux)
aangesloten, de hoofdsponsoren van deze award editie.
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2008: Westraven Rijkswaterstaat te Utrecht,
architectenbureau
cepezed
2008: Westraven
Rijkswaterstaat te Utrecht,
architectenbureau cepezed

2010: De Oostvaarderskliniek te Almere, ontworpen door
Studio
M10De Oostvaarderskliniek te Almere, ontworpen door
2010:
Studio M10

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

2012: Museum Kaap Skil te Texel, Mecanoo architecten

2012: Museum Kaap Skil te Texel, Mecanoo architecten

2012: Licht Budget Huis te Almere, Courage architecten
2012: Licht Budget Huis te Almere, COURAGE
architecten

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

2016: Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag, KAAN
Architecten
2016: Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag, KAAN
Architecten
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2016: Huis 20 x 3 te Zierikzee, Tim de Graag

2016: Huis 20 x 3 te Zierikzee, Tim de Graag
2018: Museum Voorlinden, Kraaijvanger Architects
2018: Woonhuis en Bed & Breakfast, Vakwerk Architecten
20/21: Stationsrenovatie Metro Oostlijn, Group A
20/21: Buitenhuis, Mirck Architecture
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Genomineerden Dutch Daylight Award 2022

Floating Home | <1000m²
i29 architects

4

Villa Bos | <1000m²
Huibers van Weelden Architecten

Provinciehuis Zuid-Holland | >1000m²
Kraaijvanger Architects

Edge West | >1000m²
de Architekten Cie.

The Natural Pavilion | <1000m²
DP6 architectuurstudio

SRON | >1000m²
Ector Hoogstad Architecten

Isala Meppel | >1000m²
Vakwerk Architecten
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Floating Home | i29 architects
Floating home maakt deel uit van Schoonschip, een
drijvend dorp van 46 huishoudens dat de meest
duurzame drijvende gemeenschap van Europa wil zijn.
Het terrein is zelfvoorzienend op het gebied van energie,
maakt gebruik van circulaire bouwpraktijken en dient
als een voorbeeld voor duurzaam wonen. Binnen de
gegeven grenzen van elk waterperceel is elke woning
uniek in architectuur en interieur. De opdrachtgever
daagde ons uit om de ruimte binnen de grenzen van het
kavel paspoort te maximaliseren.

dat ook een slim, licht en ruimtelijk interieur heeft.
Bovendien is de drijvende woning uiterst energiezuinig,
milieuvriendelijk en gebouwd met een kleine footprint.
Het drijvende dorp heeft een eigen smart grid waarop alle
woningen zijn aangesloten om energie te delen.

Daglichtambitie
De drijvende woning heeft een diagonaal gekanteld
schuin dak. In de plattegrond resulteert dit in een
optimalisatie van de lichtval in de ruimte en een zonnig
terras, het geeft de woning ook zijn karakteristieke
architectonische vorm. De drijvende woning kenmerkt
zich door een dynamische variatie van zonovergoten
ruimtes zowel binnen als buiten. Alle ruimtes staan in
open verbinding met het atrium dat uit drie verdiepingen
bestaat. Bewegend door de woning verschijnen telkens
verschillende perspectieven en uitzichten.
Met eenvoudige maar slimme ingrepen is dit project
binnen een strak budget gerealiseerd. Er is veel moeite
gedaan om een sterk architectonisch gebaar te realiseren

Projectinformatie | kleiner dan 1000 m²
Locatie: Amsterdam
Architectenbureau: i29 architects
Projectarchitect: Chris Collaris, Jaspar Jansen, Jeroen Dellensen
Betrokken adviseur: Fotografie: Ewout Huibers
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Villa Bos | Huibers van Weelden Architecten
Diepe, intiemere betekenissen van onze ontmoetingen
met de natuur glippen ons vaak door de vingers, omdat
we worden afgeleid of omdat we er niet op voorbereid
zijn. Villa Bos is ontworpen met de bedoeling om dat te
voorkomen. In de moderne wereld worden wij constant
afgeleid door allerlei prikkels. Alles vraagt onze aandacht
en energie. Om daarin rust te vinden en de ware
schoonheid te ervaren van een mooie plek als deze, kan
architectuur werken als een sturend element. Wij hebben
een structuur ontworpen om deze natuur intenser te
ervaren. Daarbij is de weg naar ernaartoe van cruciaal
belang. Onze ervaring van het landschap wordt sterk
beïnvloed door hoe we er aankomen. Licht vormt hierin
een sturend element.
Daglichtambitie
Wij beschouwen architectuur als kunst en proberen
poëzie in onze ontwerpen te leggen. Ons doel is het
creëren van emotionele impact. Kunstenaars hebben
het altijd als hun taak gezien om hun ervaringen met de
natuur weer te geven. In plaats van een afbeelding om
naar te kijken zien wij architecten als kunstenaars die
gelegenheden creëren om de natuur op een directere
wijze en met meer begrip voor de betekenis ervan te zien.
Op deze manier wordt de kunstenaar eerder choreograaf
van een ervaring die je kunt meemaken dan alleen

iemand die een ervaring die hijzelf ooit had doorgeeft.
Echter de rol van de architect blijft cruciaal: hoe deze
ervaringen worden gevormd en gestructureerd door het
voorstellingvermogen van de architect is essentieel.
Licht vormt hierin een sturend element. Wij hebben hierin
de schaduw als het ware omarmd door het gebruik van
extra lichtbronnen te vermijden op plekken die donker
moeten zijn. Duisternis roept bange onzekere gevoelens
op, maar inspireert ook door zijn mysterie: ‘De verlokking
van het licht uit het donker’. Het huis is in zijn geheel een
soort trechter naar het uitzicht, naar het licht. De vorm
eindigt in een groot overdekt terras op het zuid westen.
Dit biedt in de zomer beschutting tegen de zon en in de
winter schijnen zonnestralen diep de woning in. Het geeft
de mogelijkheid de seizoenen te beleven.
De materialisering versterkt dit gevoel. Sober beton
vormt de basis, het roept een gevoel van zwaarte op. De
witte egale muren vormen het toneel van het spel tussen
schaduw en licht en brengen de monoliete vormen tot
leven. Kostbaar hout staat daarmee in contrast. Het is
een symbool voor het licht, het perfecte en het eeuwige.
En tot slot glas, licht en transparant, als tegenpool van
beton. Het laatste flinterdunne laagje tussen binnen en
buiten. Het markeert een subtiele overgang.

Villa Bos | kleiner dan 1000 m²
Locatie: Rhenen
Architectenbureau: Huibers van Weelden Architecten
Projectarchitect: Coco van Weelden & Johan Huibers
Betrokken adviseur: Fotografie: Huibers van Weelden Architecten
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The Natural Pavilion | DP6 architectuurstudio
Begin 2021 schreef de Rijksoverheid de tender uit
voor een biobased inspiratiepaviljoen op de Floriade
Expo 2022: Een showcase voor de toekomstige
bouw: biobased, circulair, energieneutraal, remontabel
en parametrisch ontworpen. Een paviljoen dat
antwoorden biedt op de grote opgaven zoals de
energie- en grondstoffentransitie, het woningtekort en
klimaatadaptatie. Het paviljoen moest bovendien zeer
snel ontworpen, geëngineerd en gebouwd worden omdat
de Floriade op 14 april 2022 zou openen.
The Natural Pavilion is een bijna 100% biobased,
circulair, remontabel inspiratiepaviljoen. Het bouwconcept
is eenvoudig en bestaat uit 2 hoofdelementen:
1. Een helder constructief raamwerk/casco dat bestaat
uit houten balken van inheems hout en universele stalen
verbindingsknopen, te monteren in diverse configuraties.

Daglichtambitie
Dag- en zonlicht heeft een grote impact op het ontwerp
en de beleving van The Natural Pavilion. Het compacte
paviljoen is zo geoptimaliseerd dat er nauwelijks energie
nodig is om het te koelen of te verwarmen, ook is er
minimaal kunstlicht nodig. De houten zonweringslamellen
zijn parametrisch ontworpen op een optimaal evenwicht
tussen zoninstraling en temperatuur. Elke gevel is
daardoor uniek. Natuurlijke thermiek zorgt voor verdere
verkoeling. Door de houten sheddaken dringt er zacht
noorderlicht door tot beneden in het atrium. Elk uur van
de dag is er een wisselend spel van zonlicht op het
warme hout en de andere biobased materialen in het
paviljoen. Samen met de geur van het hout ontstaat er
door het daglicht een serene sfeer.

2. Een flexibele invulling van biobased en hergebruikte
materialen, waarmee elke gewenste ruimte kan worden
gecreëerd en kan worden voldaan aan specifieke
randvoorwaarden.

The Natural Pavilion | kleiner dan 1000 m²
Locatie: Almere
Architectenbureau: DP6 architectuurstudio
Projectarchitect: Jimmy van der Aa, Dick de Gunst, Richelle de Jong, Robert Alewijnse,
Chris de Weijer
Betrokken adviseur: Oosterhoff
Fotografie: ScagliolaBrakkee
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Provinciehuis Zuid-Holland | Kraaijvanger Architects
Provinciehuis Zuid-Holland is in 1963 gebouwd naar
ontwerp van Fritz Peutz. Het gebouw is representatief
voor de architectuur van bestuursgebouwen uit die tijd.
Voornaam, indrukwekkend, ruim bemeten en voorzien
van ingetogen maar zeer consequente en heldere details
met sobere ornamenten.
Mede door de uitbreiding van het provinciehuis in de
jaren ’90 werd de entree verlegd van het Malieveld naar
het binnenplein van het complex. Daardoor klopte de
positie van de Statenzaal niet meer. Vanuit het plein is
een nieuwe reeks ontworpen van voorhal-Statenzaalantechambre (met uitzicht op het Malieveld) waarbij
Statenzaal en entreehal zijn omgewisseld. In de nieuwe
situatie ontstaan daardoor transparante dwars-assen.
Door daglicht tot in het midden van het gebouw te
brengen wordt niet alleen de atmosfeer sterk verbeterd,
maar worden de activiteiten die zich op het publieke
niveau afspelen zichtbaar. Het oorspronkelijke binnenhof
op de kantoorverdiepingen eindigde op de tweede
verdieping. Deze vloer is geopend en het daglicht dringt
nu op verschillende manieren door vanaf het nieuwe
lichtdak tot op de begane grond.
Het oorspronkelijke ontwerp speelde met meerdere
afwerkingen, variërend van glad en glanzend tot ruw en
grof. Dit resulteerde in een hoge tactiele kwaliteit, die
sfeerbepalend is en de zinnen prikkelt. Dat kenmerk is

doorgezet in het nieuwe ontwerp. Zorgvuldig ontworpen
details brengen contrasten aan tussen beton, hout, glas,
natuursteen en metaal. Dit alles versterkt door het spel
van daglicht dat nu overal voelbaar is.
Daglichtambitie
De architectuur van Peutz is groots, maar stemde somber
door te weinig licht in het hart van het gebouw. Het belangrijkste architectonische thema is dan ook het toevoegen
van daglicht. Een essentieel element is het nieuwe dak
over de gehele derde verdieping, waarin grote openingen
zijn aangebracht. Onregelmatige, trapeziumvormige kappen filteren het licht en beperken de warmtelast van direct
zonlicht. Dit gevarieerde licht wordt als een Jakobsladder
tot aan de begane grond geleid door vides, glazen kappen en lichtopeningen boven de statenzaal. Het patroon
van de lichtkappen is geïnspireerd op de aanwezige wandreliëfs van Henk van der Plas en op het werk van Jan
Schoonhoven. Het resultaat is een compositie van Hollands licht, met hemel, direct en indirect licht en reflecties.
Wie naar boven kijkt ziet een collage van voorbij drijvende
wolken. De dichte delen van het raster zijn LED-vlakken,
die ’s avonds zorgen voor een omgekeerd effect.

Provinciehuis Zuid-Holland | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Den Haag
Architectenbureau: Kraaijvanger Architects
Projectarchitect: Hans Goverde, Joke Stolk, Loes Groenendijk, Laurence Meulman
Betrokken adviseurs: DGMR, hoofdaannemer Kuijpers en Valstar Simonis
Fotografie: Ronald Tilleman
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Edge West | de Architekten Cie.
Het voormalige hoofdkantoor van de SFB uit jaren ’70 is
in 2021 getransformeerd naar een toekomstbestendig
kantoor. Het oorspronkelijke ontwerp is gemaakt door
A.N. Oyevaar, van het bureau Oyevaar, Stolle en Van
Gool, de voorloper van het huidige de Architekten Cie.
De oorspronkelijke indeling van het kantoorgebouw
had een sociaal-maatschappelijk doel; namelijk
gelijkwaardigheid. Het werd daarom uitgevoerd als
een kantoortuin met open kantoorvloeren, toentertijd
een noviteit in Nederland. Als basisvorm koos Oyevaar
de octagon om de menselijke maat in de omvangrijke
opgave te waarborgen.
Daar waar het oorspronkelijk ontwerp weinig contact met
de buitenwereld en licht gaf, verwelkomt het atrium nu
daglicht in het centrum van het gebouw via een groot
glazen dak. Hiermee is de karakteristieke open ringvorm
van het kantoorgebouw intact gebleven, en is het lege
hart onderdeel geworden van de organisatie.Tevens
zijn voormalige schachten lichtschachten geworden die
daglicht tot diep op de werkvloer brengen.
Daglichtambitie
Een uiterst gezond en duurzaam gebouw maken met daglicht op elke werkplek, ook voor plekken die niet aan een
raam zitten, was de ambitie van EDGE Technologies. Om

dit te bewerkstelligen in een jaren ’70 kantoor met diepe
vloeren was een uitdaging.
De maatregelen om dit te realiseren waren:
• Realiseren van een klimaatscheidende glazen overkapping over het atrium. Het voormalige open atrium is
overkapt met een spectaculaire glazen koepel met een
overspanning van 76 meter.
• Door de glazen koepel werd een open structuur van de
aan het atrium grenzende gevel mogelijk gezien het
indirecte diffuse karakter van het binnenvallende zonlicht.
• Voormalige leidingschachten zijn vergroot en
getransformeerd naar lichtschachten.
• Er is gekozen voor een Biophelic design van de
binnenruimte; het nabootsen van de natuur na in de
werkomgeving.
• Door de realisatie van open werkplekken op meerdere
niveaus binnen het atrium kan men werken in een
wisselend klimaat.
• In de winter zal er binnen het atrium, zonder extreme
stookkosten, een prettig binnenklimaat heersen.
EDGE Amsterdam West is een gezond en duurzaam
gebouw geworden dankzij het geavanceerde technologieplatform van ontwikkelaar EDGE Technologies.

Projectinformatie | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Amsterdam
Architectenbureau: de Architekten Cie.
Projectarchitect: Branimir Medić, Eric van Noord
Betrokken adviseurs: DWA, DGMR, van Rossum, SID, BBN
Fotografie: Your Captain Luchtfotografie / Ernst van Raaphorst
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SRON | Ector Hoogstad Architecten
Dit project verdient de DDA omdat Ector Hoogstad
Architecten een scala aan daglichtervaringen heeft weten
te creëren die zowel op abstracte als concrete manier
aan de ruimte en de aarde relateren en in lijn zijn met de
werkzaamheden van de opdrachtgever. Van de reis door
het interieur is een echte experience gemaakt. Dat begint
al bij de entree, waar je langs en ‘door’ een raket heen
binnenkomt en een blik in de cryolabs krijgt. En dan de
route naar boven, door de mysterieuze tussenverdieping,
waarna het gebouw zich als het ware openvouwt en
je naar het licht toe loopt. Als in een ruimtereis, ontdek
je nieuwe werelden. Door het terrassende atrium is de
route naar boven op elke verdieping een belevenis,
je ziet steeds nieuwe satellieten hangen waar SRON
aan heeft gewerkt. En helemaal bovenaan, refereren
spiegelwanden aan de oneindigheid van het heelal en
maximaliseren het daglicht. EHA heeft met parametrische
tools een slimme, oriëntatieafhankelijke gevel ontworpen,
waardoor het interieur de hele dag door daglicht heeft en
contact met omgeving blijft bestaan, maar het gebouw
toch niet opwarmt. Ook in het atrium is de akoestiek en
temperatuur goed, met veel levend groen en het is er
prachtig licht.
Daglichtambitie
SRON doet fundamenteel onderzoek naar de ruimte en

de aarde vanuit de ruimte. Onze daglicht ambitie voor het
project richtte zich op het creëren van een scala aan ervaringen die zowel op abstracte als concrete manier aan
de ruimte en de aarde relateert. Naast de hoge bouwfysische eisen die werden gesteld aan de werkplekken (klimaatklasse A, dus met extreme temperatuurstabiliteit) en
de hoge duurzaamheidsambitie (BREEAM Excellent, dus
veel daglicht maar een lage energievraag), was het onze
ambitie om d.m.v. parametrisch ontworpen oriëntatieafhankelijke buitenzonwering het daglicht en het uitzicht te
maximaliseren terwijl opwarming wordt voorkomen.
Tijdens de route omhoog maak je allerlei ruimtelijke
ervaringen ondersteund door daglicht door. Bij binnenkomst ben je door de hoge glaspuien optimaal verbonden
met de campus. De entreehal baadt in het daglicht en
voelt als een tussenruimte tussen binnen en buiten. In
de nabijgelegen cleanroom is veel daglicht dat door de
omloopgang heen komt. Wanneer je naar het atrium loopt
over de hoofdtrap (die als de toegang tot een vliegende
schotel uit het gebouw ‘hangt’), ga je door een donkere,
mysterieuze tussenverdieping.
Het atrium is zonovergoten, maar niet te heet, door het
zorgvuldig ontworpen glasdak met goede open/dicht
verhouding.

SRON | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Leiden
Architectenbureau: Ector Hoogstad Architecten
Projectarchitect: Koen Klijn
Betrokken adviseurs: Simon de Koning, Peutz
Fotografie: Marcel van der Burg
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Isala Meppel | Vakwerk Architecten
Het Isala Diaconessenhuis is een ziekenhuis dat geen
ziekenhuis wil zijn. In tegenstelling tot het typische
steriele ziekenhuisontwerp heeft Vakwerk Architecten
een meer holistische benadering gehanteerd door een
omgeving te ontwerpen die actief bijdraagt aan het welzijn
van de patiënt. Dankzij een optimale daglichttoetreding,
oriëntatie op de bestaande natuurlijke omgeving en
een weloverwogen materiaalgebruik, voelt het gebouw
eerder aan als een gezondheidscentrum in plaats van
een ziekenhuis. Het resultaat is een elegant en vriendelijk
gebouw waarin patiënten en bezoekers zich thuis kunnen
voelen.

patiënt, medewerker en bezoeker zo veel mogelijk in contact te laten komen met daglicht en uitzicht te bieden over
de natuurlijke omgeving van het Reestdal. Zo zijn wachtplekken altijd aan de gevel gesitueerd; heeft elke gang
een oriëntatiemoment op het landschap of de patio’s; en
kijken patiënten vanuit hun behandelkamer uit over het
groene daklandschap en de omliggende natuur. De patio’s zijn aan de binnenzijde voorzien van wit stucwerk om
zoveel mogelijk licht diep in het gebouw te krijgen.

Het uitgebreide programma is verwerkt tot een vriendelijk,
samenhangend en functioneel geheel met een menselijke
maat en schaal. Er is speciale aandacht uitgegaan
naar het benutten van de kwaliteiten van de natuurlijke
omgeving, en de gevel is bekleed met gevouwen
aluminiumplaten die het zonlicht reflecteren afhankelijk
van standpunt, het moment van de dag en de seizoenen.
Daglichtambitie
Een ziekenhuis is bij uitstek een plek waarin daglicht en
uitzicht naar buiten een cruciale rol spelen, omdat beide
een grote bijdrage leveren aan het welzijn van de patiënt.
De ambitie voor Isala Diaconessenhuis was om elke

Isala Meppel | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Meppel
Architectenbureau: Vakwerk Architecten
Projectarchitect: Ellen van der Wal
Betrokken adviseurs: Fotografie: Egbert de Boer, Melanie Samat, Leon van der Velden
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Jury beoordeling
Floating Home | i29 Architects
Bovenin dit drijvende woonhuis zijn twee snedes
gemaakt. Er is verticale snede richting het zuiden – door
het dak en doorlopend de zuidgevel in. En er is een
horizontale snede richting het westen – deels over het
terras aan die zijde. De woonkeuken bovenin de woning
ontvangt zo vol het daglicht vanuit het zuiden en heel
slim ook de ondergaande zon. Gecombineerd met een
gedraaide nok in het huis, levert dat een spannende,
diagonale ruimtelijkheid op.
Wel plaatst de jury kanttekeningen bij het gebrek aan
zonwering bij het daklicht op het zuiden. Juist in het dak,
waar driemaal zoveel daglicht door binnenkomt dan via
de gevel, wil je de zoninstraling in de zomermaanden
kunnen temperen.
De twee verdiepingen eronder zijn verbonden met
een grote vide. Daardoor staat de speelruimte voor de
slaapkamers van de kinderen, onderin, in open verbinding
met de compacte woonkamer erboven. Via de vide wordt
daglicht diep het drijvende woonhuis ingebracht, helemaal
de betonnen bak in die de woning laat drijven.
Bij dit drijvende woonhuis heeft i29 binnen een compact
volume een interessante ruimtelijkheid ontworpen en is
daglicht ingezet om die ruimtelijkheid te ondersteunen.
Villa Bos | Huibers van Weelden Architecten
Het is een kunst om op precies de juiste plekken
openingen te maken voor daglicht en uitzicht. Huibers
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van Weelden Architecten beheerst die kunst als geen
ander, ziet de jury. De woning in Rhenen die het bureau
heeft ontworpen, zet naar de doorgaande weg als het
ware een pokerface op. Daar presenteert het zich als een
geabstraheerd klassiek huis met een zadeldak en deur
in het midden. Dat zadeldak was een voorwaarde die de
gemeente aan het huis stelde. Bij binnenkomst ervaar je
echter direct dat dit allesbehalve een klassiek huis is.
De letterlijke en figuurlijke kern van het huis wordt
gevormd door daglicht, dat van boven binnenvalt, en
waarvoor het midden van het huis als het ware uitgehold
is. Na binnenkomst loop je naar het daglicht toe, maar
om naar de woonkamer erachter te komen, dien je óm
het daglicht heen te lopen, in een zijdelingse beweging
die langs de garderobe en het toilet leidt. Zou je na
binnenkomst rechtdoor lopen, dan loop je in het daglicht
de trap af naar de benedenverdieping.
Van het daklicht, dat de kern van het huis van daglicht
voorziet, is geen kozijn te zien. Het is een abstract kader
dat de blik naar de lucht leidt. Bij het ontwerp van dit
dakraam hadden we bewoners de kunst van James
Turrell in gedachten en de ervaring heeft er zeker wat
van weg. De vide onder het daklicht heeft een donkere,
houten bekleding gekregen en die maakt het ruim
binnenvallend daglicht in deze ruimte tactiel, tastbaar.
Daglicht is hier als het ware een materiaal binnen de
architectuur van het huis geworden.
Via de route om de vide kom je in de brede woonkamer
met even breed terras erachter, en daar opent zich
een wijd uitzicht over de Rijn. Het is een uitzicht
in breedbeeld, in een rechthoekig kader. Na de
verwondering van de vide is dit een wow. Met nagenoeg
geen belemmeringen kijk je hier uit over de stromende
rivier en haar groene oevers. En ook hier is het kader
weer uiterst zorgvuldig ontworpen: van de buren is niets
te zien en in de zomer valt het daglicht precies niet op de
glazen pui achter het terras. En ook hier is de detaillering
minimalistisch met kaderloze glazen vlakken.

Het volume van het huis heeft Huibers van Weelden
Architecten opgespannen tussen de klassieke huisvorm
aan de straat, aan de ene kant, en het rechthoekige
kader richting het uitzicht op de rivier, aan de andere kant.
Het schuine dak dat als gevolg hiervan is ontstaan, is in
de woonkamer vertaald in een bijna even schuin lopend
plafond en dat levert in die ruimte een unieke ervaring
op. Aan de ene kant wijst het dak naar het binnenvallend
daglicht in de kern van het huis, aan de andere kant wijst
het dak naar het uitzicht. En van het uitzicht kun je beter
genieten als je daglicht in je rug hebt, dat vermindert
namelijk weer het contrast.
In het ontwerp van deze woning is de beleving van het
hart van de woning en het brede uitzicht over de rivier
niet los te zien van de beleving van daglicht. Met elkaar
vormt het een subliem en poëtisch geheel.
The Nature Pavilion | DP6 architectuurstudio
Deze demonstratie van een nieuw, modulair, houten
bouwsysteem baadt in het daglicht. Door de opzet
van het gebouw rond een groot, centraal atrium komt
het daglicht van alle kanten. Om al te veel opwarming
door de zon te voorkomen zijn de glazen gevels waar
dat nodig was voorzien van houten lamellen. In het
parametrische ontwerp is daarbij rekening gehouden met
de dikte van de beschikbare houten planken. In de oosten westgevel zijn de lamellen verticaal geplaatst, in de
zuidgevel is een combinatie van verticale en horizontale
lamellen toegepast.
Het houten atriumdak is voorzien van sheddaken, met
openingen op het noorden en dakvlakken voorzien van
PV-panelen gericht op het zuiden.
Hoewel de jury wat accenten mist die het daglicht net wat
nadrukkelijker beleefbaar maken, ziet de jury vooral dat
al dat daglicht een bezoek aan het paviljoen tot een groot
plezier maken. De solide houten draagconstructie van
dit paviljoen op de Floriade 2022 in Almere komt in dat

overvloedige daglicht ook uitstekend tot zijn recht.
Provinciehuis Zuid-Holland | Kraaijvanger
Het nieuwe dak dat Kraaijvanger over het monumentale
provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag heeft ontworpen,
brengt met een grid van daglichten veel daglicht binnen
in het voorheen erg donkere gebouw. Via het grid van
daklichten valt daglicht allereerst de bovenste verdieping
van het provinciehuis binnen. Vanuit die verdieping
valt het daglicht vervolgens verder de eronder gelegen
evenementenhal en de eronder gelegen Statenzaal
in. Om dat mogelijk te maken hebben beide zalen een
glazen dak gekregen. Over het glazen dak van de
Statenzaal kun je zelfs lopen.
De beleving van het daglicht verschilt in de
evenementenhal en de Statenzaal wel sterk. Door het
volledige glazen ‘dak’ valt er in de evenementenhal
veel daglicht binnen en ervaar je het nieuwe dak
daarboven, met al zijn daklichten, heel goed. In de
Statenzaal ernaast, die uitkijkt over het Malieveld, zijn
in het betonnen cassetteplafond acht vakken, in het
vierkant, verglaasd. Om de akoestiek in de Statenzaal te
optimaliseren zijn deze cassettes echter ook nog ingevuld
met smalle rietjes. Daardoor is het daglicht dat hier nog
binnenvalt, sterk gereduceerd, constateert de jury.
De blikvanger in dit ontwerp zijn de trapeziumvormige
openingen in het nieuwe dak. De openingen zijn knap
gemaakt, de kozijnen van de daklichten zijn eigenlijk
niet te zien. Daardoor komt de nadruk echt te liggen op
de sculpturale vorm van het dak en de lucht die daar
doorheen te zien is.
In het dak worden daklichten afgewisseld door vlakken
met kunstlicht. Zo kan naadloos geschakeld worden
tussen daglicht en kunstlicht. Daar is de jury enthousiast
over. Wel vraagt de jury zich af of er niet meer daklichten
gerealiseerd hadden kunnen worden en ziet de jury dat
de uitwerking van het kunstlicht verfijnder had gekund.
DUTCH DAYLIGHT AWARD 2022
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Terug naar de daklichten, daarvan wisselen grotere en
kleinere openingen elkaar af, terwijl ook de oriëntatie van
de daklichten wisselt. Het is voornamelijk noorderlicht dat
gevangen wordt, maar af en toe kan ook direct daglicht
binnenvallen. Door de verschillen in oriëntatie van de
daklichten kan op een zonnige dag de lichtkleur van
het binnenvallende daglicht per daklicht wisselen. Een
geweldig concept, vindt de jury. De bovenverdieping van
het provinciehuis is met al dat daglicht een bijzonder fijne
plek geworden om te werken, terwijl meteen ook daglicht
diep het gebouw in gebracht wordt.
Edge Amsterdam West | de Architekten Cie.
De ingang is klein gehouden, onder een stalen
boomconstructie met een achthoekige glazen dak. Het
geeft nog niets prijs van wat er binnen is gebeurd. Maar
ga je naar binnen, langs de balie, dan opent zich een
nieuwe wereld. Wow! Een gigantisch atrium, een ruimte
vol daglicht, met een diameter van 75 meter en een
prachtig uitgewerkte stalen dakconstructie, en beneden
veel groen en centraal een paviljoen. Alle verdiepingen
rond het atrium openen zich er naartoe met glazen puien,
trappen en grote balkons.
Echt goed eten en drinken herken je aan de nasmaak.
Van echt goed eten en drinken is de smaak niet vluchtig,
nee, daarvan verdiept de smaak zich alleen maar. Zo
is het ook bij Edge Amsterdam West ontworpen door
de Architekten Cie. Na de wow van de eerste indruk
ontdek je dat de introductie van de enorme koepel in
het hart van dit gebouw een meesterzet is geweest
en dat dit vervolgens ook met groot vakmanschap is

uitgewerkt. Met deze koepel kon dit toch donkere en
gesloten gemeentelijk monument uit de jaren ‘70 aan de
binnenzijde echt geopend worden en getransformeerd
worden tot een eigentijdse kantooromgeving.
Het atrium is daarbij goed uitgewerkt. Dat begint bij het
dak, dat een eigenzinnig patroon heeft gekregen en dat
is ontworpen door constructeur Arjan Habraken, en waar
je – net als de (wolken)lucht erboven – naar kunt blijven
kijken. Vierkanten, driehoeken, achthoeken; ze zitten er
allemaal in. En het dak is tegelijkertijd ook gewoon het
dak gebleven, er hangt niks aan, de verlichting is langs
de randen ervan opgelost.
Door de daglichtfilter en klimaatbuffer die het atrium
vormt, was het mogelijk om de gevels eraan bijna geheel
te verglazen. Daarbij heeft de Architekten Cie. zowel
bovenin als onderin grote terrassen ontworpen en worden
de verdiepingen ontsloten via vier grote trappenhuizen
die in het atrium staan. Naar de juiste verdieping, even
wat koffie of een broodje halen… dan neem je liever de
trap dan de lift. En loop je dus weer even in daglicht.
De vloervelden van het oorspronkelijke gebouw waren
met een diepte van zo’n dertig meter erg diep. Te diep,
vond de Architekten Cie. Daarom is er nog vrij laat in
het proces voor gekozen om de kernen met toiletten
uit die vloeren te halen en in plaats daarvan lichtkokers
te maken. De jury is hier ook erg enthousiast over. Zo
ervaren meer werknemers hier daglicht en is er op de
vloeren een variatie aan daglicht; dat komt nu binnen
via de gevels, via de lichtkokers en via het atrium.
Ook introduceren de achter elkaar gelegen lichtkokers
interessante diagonale zichtlijnen over de vloeren. De jury
maakt wel de kanttekening dat met name de bovenste
twee, drie verdiepingen van het daglicht via de lichtkokers
profiteren. Voor de verdiepingen eronder zal dit wel
minder zijn.
De grote bakstenen gevelvlakken aan de buitenzijde van
het gebouw moesten vanwege de monumentale waarde
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van het gebouw behouden blijven. De erkers ertussen
zijn door de Architekten Cie. wel vernieuwd en zijn nu
niet alleen scherper gedetailleerd maar brengen ook
meer daglicht binnen. Op de bovenste verdieping van het
gebouw, die voorheen gereserveerd was voor installaties,
kon het architectenbureau daarbij nog wat extra’s doen:
daar zijn de bakstenen vlakken vervangen door glazen
bakstenen – een materiaal dat in de jaren ‘70 ook veel
werd toegepast. Dat levert op de bovenste verdieping een
interessante afwisseling van helder en diffuus daglicht op.
In een traditionele kantooromgeving heb je een vaste
werkplek en ontmoet je elkaar als je koffie of thee haalt
in het keukentje op de werkvloer. Edge Amsterdam
West biedt een totaal andere omgeving. Want wat voor
werk je ook doet, of je een lange dag hebt vol (Teams)
overleggen, je kunt altijd even het spectaculaire atrium in,
van het daglicht genieten, en ook daar werken. Iedereen
die hier werkt kan hier 365 dagen per jaar – wat voor
weer het buiten ook is – even ‘douchen’ in daglicht, stelt
de jury. Iedereen heeft de kans om hier ten volle van het
daglicht te genieten. Geweldig!
SRON | Ector Hoogstad Architecten
Bij het ontwerp van SRON in Leiden heeft Ector Hoogstad
Architecten drie verschillende belevingen van daglicht
met elkaar verknoopt. Dat begint vlak na binnenkomst, als
je met de trap naar boven loopt, en de ruimte zich sterk
versmalt en daglicht even weggenomen wordt, waarna de
ruimte weer expandeert en je aankomt in een groot atrium
waarin via het dak en via de gevel overvloedig daglicht
binnenvalt. De route over de trap naar het daglicht toe
wordt dus beloond.
SRON doet fundamenteel onderzoek naar de ruimte
en de aarde vanuit de ruimte. De instrumenten in dat
onderzoek, satellieten, worden op de begane grond, in
de plint, gemaakt. Omdat de kavel een beperkte maat
had, zijn de kantoren en laboratoria van SRON bovenop
deze plint geplaatst. De kantoren en laboratoria zijn rond

een groot atrium georganiseerd en omdat dit atrium dus
verhoogd ligt, moet je bij binnenkomst dat hoogteverschil
even overbruggen.
Aan en in het atrium heeft Ector Hoogstad Architecten
verschillende ontmoetingsplekken ontworpen. Het
getrapte volume in het atrium heeft een vriendelijke
houten bekleding gekregen. Daarboven is een
groenwand opgenomen, die nog eens benadrukt hoeveel
daglicht er via het atriumdak binnenvalt. Bovenop
het onderzoeksgebouw is een extra hoge verdieping
vol installaties gerealiseerd en het architectenbureau
heeft ervoor gekozen om die hoge laag in het atrium te
camoufleren met spiegelende panelen. De jury vindt dit
erg goed werken. Het brengt het daglicht net iets verder
het gebouw in, maar versterkt vooral de beleving van het
binnenvallende daglicht.
De kantoren en laboratoria, die rond het atrium liggen,
zijn voorzien van grote, verticale ramen. Om hinder
door invallend daglicht te voorkomen zijn de ramen
aan de oost- en westgevel voorzien van parametrisch
ontworpen kappen. In deze kappen zijn perforaties in
drie verschillende diameters gemaakt. Als het daglicht
daardoor binnenvalt, creëert dat op de tafels, vloeren
en wanden patronen die doen denken aan daglicht dat
door een bladerdek heen valt. In de noordgevel zijn deze
kappen logischerwijs afwezig, in de zuidgevel volstond
een eenvoudiger, horizontaal kapje.
Het ontwerp voor SRON verzet misschien niet de
bakens als het om de omgang met daglicht gaat, maar
biedt oplossingen die afgewogen en in samenhang zijn
ontworpen, en zo een uiterst prettige werkomgeving
opleveren. Vakwerk, vindt de jury.
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Isala Meppel | Vakwerk Architecten
Dit is de nieuwe standaard als het om healing
environments in ziekenhuizen gaat, stelt de jury. Healing
environments draaien om de reductie van stress. Dat
patiënten autonomie ervaren is daarin bijvoorbeeld
cruciaal. Maar daglicht is ook heel belangrijk, net als
uitzicht op groen. Dit ziekenhuis laat zien hoe deze
aspecten vakkundig geïntegreerd kunnen worden, in een
omgeving met echt zo kort mogelijke looplijnen. Vakwerk
Architecten heeft hier alle touwtjes stevig in handen
gehad, ziet de jury. Er is in Meppel een zeer coherente
zorgomgeving ontworpen met een hoogstaande
ruimtelijke kwaliteit.
Dat begint al bij de hoofdingang, waar daglicht van
verschillende kanten binnenvalt, er verschillende routes
verder het ziekenhuis in leiden, maar ook direct de
mogelijkheid is om in het restaurant wat te eten en
te drinken, zelfs op het terras buiten. De routes, het
ziekenhuis in, leiden naar wachtruimtes die steeds aan
de gevel liggen. Een groot deel van de behandelingen
gebeurt ook bij daglicht, net als de operaties, wat uniek
is. Vervolgens is het herstel na een ingreep ook weer
bij daglicht, al dan niet in een eigen kamer op de hoger
gelegen verdiepingen. Daarbij hebben de patiënten die
hier het vaakst komen, dialysepatiënten, de plek met het
mooiste uitzicht gekregen.

de oriëntatie in het gebouw. Afgeronde hoeken en warme
materialen verzachten overal de medische uitstraling van
het gebouw.
Het ziekenhuis ligt aan de rand van Meppel, aan de
ecologische hoofdstructuur van het Weesdal. Dat is een
groot cadeau voor het ziekenhuis, ziet de jury. Daardoor
is bijna overal uitzicht over een prachtig landschap.
Aan de zijde van de parkeerplaats zorgen hele brede,
groene borders voor de noodzakelijke privacy en het
uitzicht. De afwerking van de basis van het ziekenhuis
met een groendak zorgt ervoor dat ook vanuit de kamers
op de verdiepingen er enkel groen te zien is. In de
gevelafwerking speelt daglicht trouwens ook nog een rol.
De steeds wisselend gevouwen stalen gevel zorgt in de
zon voor steeds wisselende glinsteringen en schaduwen.
De manier waarop daglicht in Isala Meppel ingezet is om
een healing environment te creëren is niet nieuw, maar
de jury is zeer onder de indruk van de hoogstaande en
coherente kwaliteit die Vakwerk Architecten gerealiseerd
heeft. Overal zijn prettige ruimtes gerealiseerd en wordt
daglicht op een genereuze manier binnengebracht.
Volgens de jury is dit de nieuwe standaard als het om
healing environments in ziekenhuizen gaat en verdient
het project daarom een eervolle vermelding.

In een ziekenhuis ontkom je niet aan gangen. In Isala
Meppel leiden die bijna altijd naar daglicht. Grote, ronde
armaturen markeren in de gangen de kruispunten, dus de
keuzemomenten. Zo ondersteunt daglicht en kunstlicht
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Villa Bos | Huibers van Weelden Architecten
Het is een kunst om op precies de juiste plekken
openingen te maken voor daglicht en uitzicht. Huibers
van Weelden Architecten beheerst die kunst als geen
ander, ziet de jury. De woning in Rhenen die het bureau
heeft ontworpen, zet naar de doorgaande weg als het
ware een pokerface op. Daar presenteert het zich als een
geabstraheerd klassiek huis met een zadeldak en deur
in het midden. Dat zadeldak was een voorwaarde die de
gemeente aan het huis stelde. Bij binnenkomst ervaar je
echter direct dat dit allesbehalve een klassiek huis is.
De letterlijke en figuurlijke kern van het huis wordt
gevormd door daglicht, dat van boven binnenvalt, en
waarvoor het midden van het huis als het ware uitgehold
is. Na binnenkomst loop je naar het daglicht toe, maar
om naar de woonkamer erachter te komen, dien je óm
het daglicht heen te lopen, in een zijdelingse beweging
die langs de garderobe en het toilet leidt. Zou je na
binnenkomst rechtdoor lopen, dan loop je in het daglicht
de trap af naar de benedenverdieping.
In het ontwerp van deze woning is de beleving van het
hart van de woning en het brede uitzicht over de rivier
niet los te zien van de beleving van daglicht. Met elkaar
vormt het een subliem en poëtisch geheel.

Villa Bos | kleiner dan 1000 m²
Locatie: Rhenen
Architectenbureau: Huibers van Weelden Architecten
Projectarchitect: Coco van Weelden & Johan Huibers
Betrokken adviseur: Fotografie: Huibers van Weelden Architecten
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Winnaar Dutch Daylight Award 2022
Categorie: gelijk of groter dan 1000m²

Edge West | de Architekten Cie.
De ingang is klein gehouden, onder een stalen
boomconstructie met een achthoekige glazen dak. Het
geeft nog niets prijs van wat er binnen is gebeurd. Maar
ga je naar binnen, langs de balie, dan opent zich een
nieuwe wereld. Wow! Een gigantisch atrium, een ruimte
vol daglicht, met een diameter van 75 meter en een
prachtig uitgewerkte stalen dakconstructie, en beneden
veel groen en centraal een paviljoen. Alle verdiepingen
rond het atrium openen zich er naartoe met glazen puien,
trappen en grote balkons.
Echt goed eten en drinken herken je aan de nasmaak.
Van echt goed eten en drinken is de smaak niet vluchtig,
nee, daarvan verdiept de smaak zich alleen maar. Zo
is het ook bij Edge Amsterdam West ontworpen door
de Architekten Cie. Na de wow van de eerste indruk
ontdek je dat de introductie van de enorme koepel in
het hart van dit gebouw een meesterzet is geweest
en dat dit vervolgens ook met groot vakmanschap is
uitgewerkt. Met deze koepel kon dit toch donkere en
gesloten gemeentelijk monument uit de jaren ‘70 aan de
binnenzijde echt geopend worden en getransformeerd
worden tot een eigentijdse kantooromgeving.

Projectinformatie | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Amsterdam
Architectenbureau: de Architekten Cie.
Projectarchitect: Branimir Medić, Eric van Noord
Betrokken adviseurs: DWA, DGMR, van Rossum, SID, BBN
Fotografie: Your Captain Luchtfotografie / Ernst van Raaphorst
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Eervolle vermelding Dutch Daylight Award 2022
Categorie: gelijk of groter dan 1000m²

Isala Meppel | Vakwerk Architecten
Dit is de nieuwe standaard als het om healing
environments in ziekenhuizen gaat, stelt de jury. Healing
environments draaien om de reductie van stress. Dat
patiënten autonomie ervaren is daarin bijvoorbeeld
cruciaal. Maar daglicht is ook heel belangrijk, net als
uitzicht op groen. Dit ziekenhuis laat zien hoe deze
aspecten vakkundig geïntegreerd kunnen worden, in een
omgeving met echt zo kort mogelijke looplijnen. Vakwerk
Architecten heeft hier alle touwtjes stevig in handen
gehad, ziet de jury. Er is in Meppel een zeer coherente
zorgomgeving ontworpen met een hoogstaande
ruimtelijke kwaliteit.
De manier waarop daglicht in Isala Meppel ingezet is om
een healing environment te creëren is niet nieuw, maar
de jury is zeer onder de indruk van de hoogstaande en
coherente kwaliteit die Vakwerk Architecten gerealiseerd
heeft. Overal zijn prettige ruimtes gerealiseerd en wordt
daglicht op een genereuze manier binnengebracht.
Volgens de jury is dit de nieuwe standaard als het om
healing environments in ziekenhuizen gaat en verdient
het project daarom een eervolle vermelding.

Isala Meppel | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Meppel
Architectenbureau: Vakwerk Architecten
Projectarchitect: Ellen van der Wal
Betrokken adviseurs: Fotografie: Egbert de Boer, Melanie Samat, Leon van der Velden
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Partners en hoofdsponsoren Award
De stichting kan niet bestaan zonder haar partners. Naast
de nauwe samenwerking en de deling van kennis is ook
financiële steun van belang. Met de huidige partners
is het mogelijk om daglicht in de gebouwde omgeving
stap-voor-stap naar een hoger niveau te bereiken. Daar is
de stichting erg dankbaar voor. Voor de verdere evolutie
van daglicht in de gebouwde omgeving is de stichting
altijd op zoek naar partijen die onze ambities willen
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en kunnen steunen. Wij bieden hiervoor verschillende
mogelijkheden, zodat wij elkaar optimaal kunnen
ondersteunen.
De Dutch Daylight Award 2022 is mede mogelijk gemaakt
door Lamilux en Solarlux, partners en hoofdsponsoren
van Dutch Daylight.
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Over Dutch Daylight
Sinds 2004 zet de Stichting 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 werd de naam ‘Stichting Living Daylights’ verruild voor de huidige naam ‘Dutch Daylight’.
Dutch Daylight wil niet alleen architecten, vormgevers
en stedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van
daglicht, maar ook opdrachtgevers, beleidsmakers en
andere betrokken partijen bewust maken van het belang
van goed kwalitatief gebruik van daglicht.
Om die doelstelling te bereiken stimuleert en ondersteunt
de stichting onderzoek naar zowel nieuwe
stedenbouwkundige 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 de gebouwde omgeving en het in kaart brengen van
de veelal wetenschappelijke materie gericht op het effect
van daglicht op de mens en haar omgeving. 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 architectuur en de
gebouwde omgeving is actueler dan ooit.

Bestuur Dutch Daylight
wen 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
daglichtarchitectuur te belonen en onder de aandacht te
brengen 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 Daylight Award werden getoond.

Lars Courage		
voorzitter		
COURAGE Architecten		
Teun Kruip		
penningmeester		
Architectenbureau Zowel
Jante Leupen					Zeerover architecten
Frank Lambregts 				DGMR
Olly Veugelers 					MVRDV
Merijn Bink 					Buro LeefLicht
Guus Klamerek					VELUX NL
Eleonora Brembilla				
Assistent professor TU Delft
Sylvia Pont					Professor TU Delft

winnaar Daylight Award 2012

Het huidige voorzittersschap is voorgegaan door
Bjarne Mastenbroek 				
(2004 – 2007)
Paul de Ruiter					
(2008 – 2011)
Ronald Schleurholts				
(2011 – 2015)
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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 gebou-
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Stichting Dutch Daylight
Promoot optimale toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving

