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Moderne ecologische architectuur in de nieuwe economie 

Biobased 
Tandartspraktijk 
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De biobased tandartspraktijk in 
Middenmeer is een ecologisch gebouw, 
specifiek ontworpen rond de beleving 
van de patiënt. De kerngedachte achter 
het ontwerp is het creëren van een 
‘healing environment’. Een gezond en 
comfortabel klimaat door de natuurlijke 
materialen en een overvloed aan daglicht. 
Een omgeving waarin patiënten prettig 
behandeld kunnen worden en spoedig 
herstellen. 

Healing environment 
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De architectuur van de tandartspraktijk 
is open en transparant. De mooiste 
ruimtes zijn voor de bezoekende 
patiënten In de entree heb je een zicht 
dwars door de gang die de ruggengraat 
vormt van de praktijk. Een verlaagd dak 
laat het daglicht toe in deze gang en in 
de behandelkamers. De bezoeker 
neemt eerst plaats in de hoge 
wachtruimte die uitzicht biedt op de 
groene omgeving. Vervolgens leidt een 
heldere galerij met meters hoge ramen 
naar de vier behandelkamers. Vanuit de 
behandelkamers kijkt de patiënten uit 
op de omliggende natuur. 

Ontwerp 
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“Hij is een door de natuur geïnspireerde architect die zich in zijn ontwerpen laat leiden door harmonieuze vormen 
en verantwoorde materiaalkeuze. Hij begreep volgens de jury al vroeg dat biobased bouwen een belangrijke 
toekomstwaarde heeft." 
Winnaar Nederlands Bouwprijs 2013 

"De jury waardeerde het duurzame aspect van het bureau zeer, temeer dit ook tot een goed lopend bedrijf kan 
leiden. Zijn passie voor biobased bouwen en duurzaamheid is zo groot, dat hij ook de kennis deelt met de rest 
van de sector."  
Alumnus van het jaar 2013 TU Delft 

"ORGA's Groene Bouwketen maakt dat duurzaam, biobased bouwen mogelijk is, een hoge kwaliteit heeft, 
gezond is en door de efficiency prijsconcurrerend is met de traditionele bouw."  
Meest innovatieve bedrijf in de Nederlandse bouw 
Kamer van Koophandel Innovatie Top 100 2014 

De wijze waarop ORGA het bouwtraject inricht is tamelijk uniek. Veel van onze projecten komen 
tot stand via een ‘bottom up’ proces, initiatieven van opdrachtgevers die zelf heel goed weten 
wat ze willen. Binnen het ORGA bouwteam kunnen zij vanaf het begin met de architect en de 
aannemer samen aan tafel zitten om mee te denken en knopen door te hakken. Ook zijn ze nu 
zeker van de nodige biobased know-how bij de aannemer en worden door de directe 
communicatie vertragingen en onzorgvuldigheden voorkomen. Dat scheelt een hoop geld en 
kopzorgen.  
 
Het is de ambitie van ORGA om uiteindelijk het hele bouwtraject groen in te richten met partners 
die over duurzame expertise beschikken. Vanwege dit concept van een ‘Groene Bouwketen’ 
benoemde de KvK ons onlangs nog tot meeste innovatieve bedrijf van bouwend Nederland 
door ORGA in de top tien te plaatsen van de MKB Innovatie Top 100. 

Groene bouwketen 
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Bouw 

De houtskeletbouw met natuurlijke 
houtvezelisolatie resulteert in een 
dampopen en gezond gebouw. Door 
gebruik te maken van biobased 
bouwmaterialen wordt niet alleen het 
verbruik van fossiele grondstoffen 
voorkomen. Er wordt ook een gebouw 
gecreëerd dat zijn plaats heeft in de 
circulaire economie. Bovendien zorgen 
de biobased materialen er voor, met 
hout voorop, dat het gebouw CO2 
opslaat. Energiezuinigheid is een 
vanzelfsprekendheid. Dikke isolatie, 
inclusief vegetatiedak, veel passieve 
zonne-energie, de overige benodigde 
energie komt uit de luchtwarmtepomp. 
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In deze moderne ecologische tandartspraktijk vloeien low tech bouwmethoden en high tech 
apparatuur naadloos samen. Met overvloedig daglicht en natuurlijke bouwmaterialen is een 
zo gezond en aangenaam mogelijke omgeving te gecreëerd voor patiënten en personeel. 


