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“De zon komt op, de zon gaat onder. [..]” 1
De dichter Cees Buddingh’ plaatst met deze heldere openingsregel de mens gemakshalve centraal in ons wereldbeeld. Waarin op het noordelijk halfrond de zon in het
oosten opkomt, in het zuiden op zijn hoogste punt staat en in het westen weer ondergaat. In werkelijkheid zijn die rollen natuurlijk omgedraaid, de aarde beweegt immers
in een baan rondom de zon.
Onze tegenvoeters op het zuidelijk halfrond zien de zon daarom eveneens in het
oosten opkomen, maar vervolgens door het noorden als hoogste punt naar het westen
draaien. En dan is het bij ons alweer nacht en dus pikkedonker.
De terugkeer van het daglicht wordt vervolgens weer interessant, stelt animatiefilmer
Michael Dudok de Wit: “[..] ‘s Nachts door een bos lopen, iets voor de dageraad. En
dan het eerste licht zien, nét voor de zonsopkomst. Elk bos is goed. [..] Als je in de
schaduw loopt en dan ineens in het licht stapt, dat is zoiets moois. Ik denk dat veel
mensen die overgang van donker naar licht aangenaam vinden, maar dan onbewust.
Ze letten er niet specifiek op. Hoeft ook niet. Ik doe dat wél, want ik probeer hetzelfde
effect te creëeren in mijn films.” 2
En dat is nu precies wat de Stichting Living Daylights sinds haar oprichting in 2004
probeert te bereiken binnen het vakgebied van de architectuur, mede door het organiseren van deze alweer vijfde Daylight Award, editie 2016. De speciale prijs is in het
leven geroepen om alle bouwbetrokkenen, zoals opdrachtgevers, architecten, adviseurs, bouwers en andere producenten van gerealiseerde gebouwen gericht te belonen
voor de door hun getoonde daglichtambitie. Maar eveneens om anderen te inspireren
met bijzondere voorbeelden van uitmuntende daglichtarchitectuur.

Jury en beoordelingscriteria
De vraag op welke manier daglicht als discipline is meegenomen in het ontwerp,
vormt ditmaal het belangrijkste uitgangspunt voor de beoordeling door de jury onder
voorzitterschap van Alexander Rosemann, hoogleraar Building Lighting aan de TU
Eindhoven. De jury bestaat verder uit Jeroen van Schooten van Team V Architectuur
en winnaar van de Daylight Award 2014, Paul van Bergen van DGMR en jurylid vanaf
de start van de prijs, Peter Lindeman van Rodeca Systems translucente bouwmaterialen, Kees van der Hoeven van ArchitectenWerk en tenslotte Sander Mirck van Mirck
Architecture, als afgevaardigde van de Stichting Living Daylights.
De criteria die de jury vervolgens heeft gehanteerd bij de beoordeling van de ingezonden projecten en de toelichting op bovenstaande vraag, zijn:
De ervaring - van daglicht, kunstlicht, uitzicht en warmte (temperatuur en sfeer);
De voorbeeldfunctie - de mogelijke bijdrage aan de ontwikkeling van daglicht in de
architectuur; zowel voor het ontwerpproces als in het gebruik;
De bouwfysica - van de ruimtelijke opzet tot en met de lichtcontrole-strategie;
De visie op de toekomst van daglicht in de architectuur - al dan niet gerelateerd aan de
inzending; dit laatste criterium is als facultatief behandeld.
De eerste selectie
In een eerste voltallige juryvergadering zijn alle veertig inzendingen intensief bekeken
en besproken en zijn na intensieve discussie tien projecten geselecteerd die door telkens minimaal twee juryleden een nader bezoek waard werden gevonden.
Die keuze betrof twee woningrenovaties in de categorie kleiner dan 1.000 m2 en acht
projecten in de categorie groter dan 1.000 m2: twee nieuwe onderwijsgebouwen, twee
transformaties van bestaande gebouwen, twee grote nieuwbouwkantoren, een nieuw
museumgebouw en een combinatie van hergebruik en nieuwbouw als stadskantoor.
Vervolgens heeft de jury begin juli in een tweedaagse bustocht al deze tien projecten
verspreid door Nederland bezocht, telkens gekoppeld aan een intensieve rondleiding
met gedegen toelichting onder leiding van de architect en de opdrachtgever.
Na elk bezoek konden tijdens de lange tussenliggende busritten de eerste ervaringen
van de respectievelijke juryleden worden uitgewisseld, mede aan de hand van de
specifieke daglichtkenmerken van het betreffende project. Vanzelfsprekend speelden
de beoordelingscriteria van de prijs een belangrijke rol, maar onderweg kwamen zo
ook andere aspecten aan de orde, zoals de bijdrage aan de stad, de interne ruimtelijke
kwaliteit, materiaalkeuze en detaillering en de integratie van techniek en installaties.
Aan het eind van de tweede dag werden de zeven nominaties en de winnaars bepaald.
We bespreken hier alle tien bezochte projecten in de eerder genoemde volgorde.

1. Uit het gedicht Zeer vrij naar het Chinees van C. Buddingh’ (1918-1985):
‘De zon komt op, de zon gaat onder. Langzaam telt de oude boer zijn kloten.’
2. Interview van Bor Beekman met filmer Michael Dudok de Wit in de Volkskrant van 09 juli 2016.
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Twee woningrenovaties
1 - Loft Sixty-Four, Den Bosch
door EVA Architecten (Utrecht) - www.e-v-a.net
De architecten schrijven onder meer: “In hartje ‘s-Hertogenbosch is een voormalig
kantoor en werkplaats volledig gerenoveerd en omgebouwd tot loft. Omdat het pand
maar liefst 20 meter diep is en eigenlijk alleen lichtinval aan de voor- en achtergevel
had, werd daglicht een belangrijk thema. De nadrukkelijke wens van de opdrachtgever
was de woning als één grote ruimte te kunnen beleven. Hiervoor zijn verschillende
vides aangebracht die ook tot diep in de woning het daglicht toelaten. De vides bieden
spannende doorkijkjes tussen de verschillende woonfuncties onderling. De functionele
elementen als badkamer, toiletten, berging en keukenapparatuur zijn ondergebracht in
één groot houten volume dat de begane grond en de verdieping met elkaar verbindt.
Vanuit het bad kijk je zo de vide in en zie je de vogels in de lucht. Doordat de zijwanden vrij van obstakels zijn heeft de woning zijn diepte en ruimtelijkheid behouden
terwijl het tóch intieme ruimtes oplevert.” 3
De jury is onder de indruk van het heldere resultaat met de open plattegrond waarin de
benodigde voorzieningen in een strak houten volume in het hart van de ruimte zijn geplaatst. Voor de toetreding van extra daglicht zijn naast enkele puien in de zijgevel ook
vier daklichten toegevoegd, die het daglicht via vides tot op de begane grond brengen.
Vooral het daklicht en de vide bij de badkamer zijn volgens de jury goed gesitueerd.
Met de glazen wand ontstaat daar een mooie en extra ruimtelijke werking.
De jury nomineert het project in de categorie < 1.000 m2.

Kleiner dan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: ‘s-Hertogenbosch
Opleverdatum: 12-02-2016
Architectenbureau: EVA architecten
Projectarchitect: Jeroen Makkink
foto’s: Sebastian van Damme
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3. Voor de leesbaarheid zijn hier uit de toelichtingen telkens maximaal 150-200 woorden opgenomen.

DAYLIGHT AWARD 2016

5

2 - Huis 20x3, Zierikzee
door Tim de Graag (Veldhoven) - www.timdegraag.com
De architect vertelt: “Het rijksmonumentale pandje aan de historische haven van
Zierikzee is smal en diep. [..] De vraag rees hoe je een historische huls met een gebrek
aan daglicht en een plattegrond van circa twintig bij drie meter kon transformeren in
een eigentijdse en prettige woning. Het resultaat is een relatief open plattegrond. [..]
De riante entree is voorzien van stalen glasdeuren om daglicht toe te laten tot de werkkamer met royale multifunctionele gangzone. Op de etage bevindt zich de woonkamer
met uitzicht op de haven en op de benedenverdieping ligt de woonkeuken met openslaande deuren naar de stadstuin. Op de tussenverdieping de lichte slaapkamer en een
inpandige logeerkamer met twee ramen, bovenlicht en ventilatie. Een T-vormige trap
verbindt de verschillende verdiepingen op logische wijze. [..]
Centraal ligt een kaarsrechte zichtlijn van twintig meter door het hart van de woning. Deze zichtlijn is ontworpen in samenhang met de positie van de daklichten en
de routing door het gebouw. Met deze daklichten ontstaat een boeiend spel van direct
en indirect daglicht in het centrum van het huis. Dit spel wordt aangevuld door een
zorgvuldig ontworpen lichtplan waarin sfeerverlichting en functionele verlichting op
consequente wijze door het gehele huis zijn doorgevoerd.”
De juryleden vinden het resultaat van de transformatie van dit 18e eeuwse stadspandje
tot bescheiden weekendwoning zeer geslaagd. Met grote aandacht voor de complexe
opgave heeft de jonge architect met name voor de aangepaste overgang tussen vooren achterhuis ingenieuze functionele en ruimtelijke oplossingen bedacht, waarin het
gebruik van daglicht een subtiele hoofdrol speelt. Ook de eenvoud bij de toepassing
van daglicht en ventilatie voor de inpandige logeerkamer wordt zeer gewaardeerd.
Tenslotte bleek ook de detaillering hier en daar verrassend. Zoals bij de minimale
zwartstalen kozijnen en in de mooi weggedetailleerde schuintes in muren en deuren.
De jury nomineert het project in de categorie < 1.000 m2.

Kleiner dan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Zierikzee
Opleverdatum: Januari 2016
Architectenbureau: Tim de Graag
Projectarchitect: Tim de Graag
Fotografie: Joep Rutgers
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Twee nieuwe onderwijsgebouwen
3 - Polak Building, Erasmus Universiteit, Rotterdam
door Paul de Ruiter Architects (Amsterdam) – www.paulderuiter.nl
Uit de toelichting van de architecten: “Polak Building vormt een ontmoetingsplek
voor zowel studenten als wetenschappers en faciliteert optimale kennisuitwisseling.
Het uitzonderlijke, duurzame en intelligente gebouw is zich zichtbaar bewust van
deze functie en rol. Met een extreem transparante gevel verbinden we het aangename
studielandschap binnen met het campusleven buiten. Transparantie, uitzicht, daglicht,
connectiviteit en concentratie vormen de sleutelbegrippen van het vijf verdiepingen
hoge universiteitsgebouw. Het gebouw is uitgelegd op maximaal 1.650 studenten.
De grote onderwijsruimtes liggen op de onderste etages. Trappen in de vorm van een
dubbele helix in het hart van het gebouw zorgen voor een hoge capaciteit en snelle
doorstroom.
De glazen buitengevel wordt getypeerd door verspringende verticale aluminium lamellen die per windrichting in diepte verschillen. Ze beschaduwen het glas waar nodig,
zonder dat ze daglichttoetreding en het uitzicht belemmeren. In de geperforeerde
lamellen zijn luikjes opgenomen, waardoor frisse lucht naar binnen kan stromen. Het
gebouw is opgebouwd rondom een groot met glas gekapt atrium in de vorm van een
omgekeerde piramide, waardoor natuurlijk daglicht tot op de begane grond binnenvalt.
Tussenwanden van glas vergroten de verspreiding van daglicht. De glazen kap van het
atrium is voorzien van geïntegreerde zonnecellen die tevens voorkomen dat zonlicht
direct binnenvalt. De kunstverlichting is daglicht gestuurd.”
De jury prijst de vanaf het ontwerp doorgevoerde daglichtambitie van de ontwerpers
van dit grote onderwijsgebouw. Alle ruimtes, of ze nu aan de buitengevel of aan het
grote atrium grenzen, zijn plezierig van licht en bieden ondanks de hoge bezetting ook
de voor studie benodigde rust. Bij de voorselectie was de jury vooral onder de indruk
van de niet symmetrische opzet van het ruime atrium met zijn verspringende trappen
en galerijen. Tijdens het jurybezoek bleek echter dat er kennelijk in de uitwerking
en uitvoering van het ontwerp nogal wat slordigheden zijn binnengeslopen. Zo zijn
de vele kruisende en in het zicht gebleven installaties aan de plafonds uiterst slordig
gemonteerd. En in het atrium blijken vooral bij de ontmoeting van binnengevels en
traphekken vele plekken te zijn waar niemand meer bij kan. Stof en vuil hoopten zich
daar al op, mede vanuit de horizontale akoestische viltstroken tussen de kozijnen.
De jury heeft het project niet genomineerd voor de categorie > 1.000 m2.
Groter of gelijk aan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Rotterdam
Opleverdatum: 28 augustus 2015
Architectenbureau: Paul de Ruiter Architects
Projectarchitect: Paul de Ruiter en Noud Paes
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4 - Faculteitsgebouw TNW, Technische Universiteit, Delft

door Ector Hoogstad Architecten (Rotterdam) - www.ectorhoogstad.nl
Uit de toelichting: “Dit onderwijs- en onderzoeksgebouw bestaat naast onderwijsruimtes voor het overgrote deel uit laboratoria. Twee vleugels, beide rond een patio,
komen bij elkaar in een centraal hart dat zowel aan de zuid- als aan de noordzijde ook
de entree van het gebouw vormt. Vanuit een vier verdiepingen hoge centrale hal zijn
alle onderwijs- en onderzoeksruimtes te bereiken. Dit atrium, met een dak dat gelijkenissen toont met het werk van de Delftse kunstenaar Jan Schoonhoven, is zowel het
hoofdverkeerspunt als het sociale middelpunt van het gebouw met ontvangstbalie, zitbanken en studieplekken. Eenvoudige gevels zorgen voor optimale transparantie, en
vormen een kader voor een zo groot mogelijke wisselwerking tussen binnen en buiten.
De daglichtambitie voor de laboratoria en kantoren was het maximaliseren van de
gezondheid van de gebruikers en het minimaliseren van kunstlicht en energiegebruik.
De daglichttoetreding door de gevels wordt gemaximaliseerd door de transparante
invulling van het slanke witbetonnen constructiegrid. Buitenzonwering beperkt de
opwarming door toepassing van uitvalschermen. De ambitie voor de centrale hal was
de optimalisatie van daglicht en contact met buiten. De oost- en westgevels naar de
patio’s zijn volledig transparant. Het op het noorden gerichte sheddak laat de hal gedurende de dag baden in diffuus daglicht, zonder dat de ruimte teveel opwarmt.”
De jury waardeert dit zeer degelijk gemaakte onderwijsgebouw en is bij haar bezoek
onder de indruk van het ruimtelijke effect van de forse verdiepingshoogte. Het biedt
alle verblijfsruimtes en laboratoria daarmee een onnadrukkelijke allure. De opbouw
van de buitengevel is helder. De taps toelopende witbetonnen gevelelementen dragen daar zeker aan bij, samen met de daarin verwerkte uitvalschermen en de kleurig
geprinte glasstroken als borstwering. De gebruikers kunnen telkens zelf hun gewenste
klimaat regelen.
Kritischer was de jury over de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de entrees en het
grote atrium met haar streng symmetrische opbouw. De keuze voor vooral donkere
tinten voor hout- en natuursteenbekledingen gaven de grote ruimtes, ondanks de
stralend zonnige dag, toch een vrij sombere en gedateerde uitstraling. De genoemde
overeenkomst tussen het raster van de overkapping en het beroemde werk van Jan
Schoonhoven bleek in meerdere opzichten opvallend. Gebruikte de kunstenaar papier
maché voor zijn reliefs, de aannemer timmerde hier het gehele grid uit in gipsplaat.
De jury nomineerde het project niet voor de categorie > 1.000 m2.
Groter of gelijk aan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Delft
Opleverdatum: februari 2016
Architectenbureau: Ector Hoogstad Architecten
Projectarchitect: Joost Ector & Erik de Geus
Fotograaf: Petra Appelhof
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Twee transformaties van bestaande gebouwen
5 – ‘t Karregat, Eindhoven
door diederendirrix in samenwerking met architecten/en/en (Eindhoven)
www.diederendirrix.nl, www.architecten-en-en.nl
’t Karregat is een van de eerste multifunctionele centra in Nederland, ontworpen door
architect Frank van Klingeren. Onder een groot doorlopend dak, gedragen door stalen
paraplu’s, liet hij vrije ruimte zonder tussenwanden voor een supermarkt, kleine
winkels, basisscholen, een gymzaal en een buurtcentrum. Deze experimentele opzet
heeft nooit goed gefunctioneerd; al snel deelden de gebruikers de ruimte zelf in met
tussenschotten, totdat de ruimte onder het dak uiteindelijk helemaal was dichtgeslibd.
In 2015 is een groot deel van ’t Karregat verbouwd met ruimte voor een school met
kinderdagverblijf en enkele wijkvoorzieningen.
De basis van het ontwerp, het dak met de bijzondere parapluconstructies, is hersteld en
verduurzaamd. Het dak werd geïsoleerd en de paraplu’s zijn aan de buitenzijde ‘ingepakt’ met panelen van translucente kunststof en aan de binnenzijde bekleed met glas
met een zeefdruk, waardoor het daglicht kan binnenvallen terwijl het zonlicht wordt
gefilterd. De paraplu’s zijn weer in het oorspronkelijke gevariëerde kleuren-schema
geschilderd en werken zo als ‘lantaarns’ voor daglicht met telkens een andere kleur.
Daarbij komt een laag van nieuwe ingrediënten, waaronder een binnenwand-systeem
van dichte en transparante delen, met een passende aansluiting op de draagconstructie
en het houten dak. Een deel van het dichte dakvlak is opengewerkt tot een ruime en
zonnige patio waarin twee paraplu’s onbekleed zijn gelaten.

Groter of gelijk aan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Eindhoven
Opleverdatum: 11 juni 2015
Architectenbureau: diederendirrix i.s.m. architecten|en|en
Projectarchitect: Paul Diederen, Arie van Rangelrooy, Frans Benjamins, Thijs Kieboom,
Marco de Groot, Paul Muselaers
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Dat een tweede en sociaal important werk van architect Van Klingeren wordt bewaard en hergebruikt waardeert de jury zeer (eerder werd zijn gebouw De Meerpaal
in Dronten getransformeerd en binnenkort wordt ook de gedemonteerde jeugdherberg
Ockenburg van zijn hand elders herbouwd). De architecten hebben zowel de bestaande
opzet van dak en paraplu’s op innovatieve wijze aangepast aan deze tijd en een nuttige
en heldere invulling ontworpen voor school en kinderdagverblijf. Daarbij vervullen de
nieuw ingepakte paraplu’s een extra rol als daglichtbron en met de nieuwe detaillering
is het mogelijk om op meerdere plaatsen binnenwanden op logische wijze aan te laten
sluiten. Zo komt de paraplu in veel verschillende gedaantes voor, van deels of geheel
omsloten door klaslokalen tot geheel vrijstaand in de hal of buiten in de grote patio.
Met name die laatste ingreep brengt een zee van licht in het gebouw met zijn ongebruikelijk hoge ruimtes. Je zou wensen dat deze architecten in een latere fase de kans
krijgen om ook de naastgelegen supermarkt op eenzelfde wijze aan te pakken. De klaslokalen en gangruimtes worden – rondom de ingepakte paraplu’s - toch voornamelijk
begrensd door hoge grijze scheidingswanden en systeemplafonds. Ondanks die extra
hoogte ontkomen sommige ruimtes nog maar nauwelijks aan de eenvormige standaard
die we in de scholenbouw zo goed kennen.
De jury nomineerde het project daarom niet voor de categorie > 1.000 m2.
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6 – Schouwburg De Kampanje, Den Helder
door Van Dongen Koschuh Architects and Planners (Amsterdam), www.vd-k.eu
Uit de toelichting: “[..] Het complex bestaat uit een theaterzaal, een multifunctionele
zaal, kunstencentrum, kantoren en horecavoorzieningen, verspreid over verschillende
gebouwen van de voormalige Rijkswerf Willemsoord. Om het unieke karakter van het
interieur en het ensemble te behouden is er in het ontwerp terughoudend omgegaan
met aanpassingen en toevoegingen. Om de ruimtelijke belevenis van de prachtige
monumentale hallen te waarborgen is de grote zaal uitgevoerd als een transparante
glazen theaterzaal. Het samenspel met de andere functies in het gebouw levert een
duurzaam en flexibel complex op dat op elk moment van de dag leeft. De gouden toneeltoren maakt De Kampanje herkenbaar vanuit de wijde omgeving als visueel baken
van Willemsoord. [..]
Een glazen theaterzaal van deze omvang is uniek in Nederland en Europa. Door de
glazen wanden dringt het licht tot diep in de zaal door. Aan weerszijden van de zaal
zorgen de hoge ramen in de beide foyers voor daglicht vanaf buiten en op het tweede
balkon is het zelfs mogelijk om over de stad uit te kijken. Tegelijkertijd kan de glazen
zaal volledig worden verduisterd. Zonwering verduistert de ramen in de dakopstand
en imposante tien meter hoge mobiele akoestische wandpanelen zorgen ervoor dat de
zaal voor de meest gevoelige theater- en muziekstukken kan worden gebruikt. [..]”

Groter of gelijk aan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Den Helder
Opleverdatum: 19 oktober 2015
Architectenbureau: Van Dongen-Koschuch Architects and Planners
Projectarchitect: Patrick Koschuch, Frits van Dongen
Foto;s: Allrad van der Hoek, Peter van Aalst, Hans Morren
Tekeningen en diagrammen: Van Dongen-Koschuch Architects and Planners
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De jury heeft bewondering voor de heldere aanpak van de transformatie van dit grote
industriële monument, met zijn vele aaneengeschakelde ruimtes van sterk wisselende
grootte. Ten opzichte van die monumentale aspecten hebben de architecten zich terughoudend opgesteld, vooral door de nieuwe toevoegingen zoals zalen en voorzieningen
telkens los van de buitenwanden te ontwerpen. Die buitenwanden zelf zijn ongemoeid
gelaten, slechts de gevelopeningen zijn voorzien van extra stalen kozijnen met glas ten
behoeve van isolatie en geluidwering.
De multifunctionele zaal en de theaterzaal zijn centraal in de ruimtes gepositioneerd.
Ze kregen beide inventieve ruimtescheidingen: voor de multifunctionele zaal gelaagde
zwarte gordijnen en voor de grote theaterzaal hoge glazen gevels die met prachtige
lichthouten vouwpanelen (tevens met een akoestische functie) kunnen worden verduisterd. Zo is deze grote zaal zowel overdag als ‘s avonds optimaal te gebruiken.
Tevens vallen de spiegelende achterwanden op die in de naastliggende foyers een
extra ruimtelijk effect opleveren. In alle omliggende ruimtes ervaar je telkens het consequente contrast tussen de ruwe monumentale gevels (en de doorsnedes met licht van
boven) met de terughoudend gedetailleerde nieuwe invullingen voor ondersteunende
functies en voorzieningen.
De jury nomineerde het project voor de categorie > 1.000 m2.
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Twee grote nieuwbouwkantoren
7 – KWR Water Recycle Institute, Nieuwegein
door cepezed (Delft) - www.cepezed.nl
KWR Watercycle Research Institute is een gerenommeerd onderzoeksinstituut dat
kennis ontwikkelt op het gebied van water en watercycli. De nieuwbouw is gerealiseerd op de groene vestigingslocatie direct achter de inmiddels gesloopte voormalige
huisvesting. Het paviljoen zelf is grotendeels van glas, wat maakt dat voor de gebruikers een optimale verbinding met het groen van de omgeving bestaat. De gebouwstructuur bestaat voor een belangrijk deel uit twee generieke beuken met een diepte van
twaalf meter. Deze kennen geen dragende wanden en hebben een bruto verdiepingshoogte van vier meter. Tussen de beuken vormt een getrapt atrium het kloppend hart
van het gebouw. Het heeft een sheddak van glas en staal dat is bedekt met zonnepanelen. Het atrium eindigt in een getrapt buitenterras.
De kantoren en laboratoria hebben gebalanceerde daglichttoetreding: ze krijgen licht
vanuit de gevel (met beglazing van vloer tot plafond) en vanuit het atrium. Als
dakrand is een gekleurd glazen luifel toegepast die het directe zonlicht in de laboratoria weert en die per oriëntatie qua maat varieert. De semistructurele gevel is opgebouwd uit elementen met glas in aluminium stijlen en regels. Tevens is daarin de
lichtwering opgenomen. Zo ontstaat een afgesloten spouw waarin bovenin lucht wordt
afgezogen die via de kanaalplaat weer wordt doorgevoerd naar het verlaagde plafond.
De jury is bij haar bezoek verrast door het heldere zwartstalen gebouw met zijn
stralend witte interieur. In de kantoren en laboratoria is voor wat betreft het daglicht en
het uitzicht op de groene omgeving aan alles gedacht. Met glas van vloer tot plafond,
een uitgekiende binnenzonwering, met de zonwerende glazen dakranden telkens gekoppeld aan de specifieke oriëntatie, en de opgetilde begane grond met het naar binnen
reflecterende licht via de witbetonnen veranda.
Ook de vol-glazen binnenwanden tussen de werkruimten en aan de gangzijden maken
indruk, mede door hun onderlinge ‘open’ aansluitingen die samen met de leverancier
door de architect zijn doorontwikkeld. In die scheidingswanden is tevens de gangverlichting opgenomen. Het daglichtrijke atrium tenslotte werkt prima als de centrale
ontvangst- en ontmoetingsruimte en in de ruimte onder de getrapt oplopende vloer
zijn op slimme wijze alle functies opgenomen die geen daglicht nodig hebben. Rest de
vraag of een dakterras wel nut heeft als je geheel omgeven bent door groen?
Tot besluit noemen we nog de uitgekiende regelstrategie tussen daglicht en kunstlicht,
kortom, het moet een feest zijn om in dit gebouw te werken.
De jury nomineerde het project voor de categorie > 1.000 m2.
Groter of gelijk aan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Nieuwegein
Opleverdatum: 30-11-2014
Architectenbureau: cepezed
Projectarchitect: Jan Pesman, Frederique van Alphen
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8 – Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
door Kaan Architecten (Rotterdam) - www.kaanarchitecten.nl
Het nieuwe gebouw voor de Hoge Raad is ruim honderd meter lang en twintig meter
breed en is helder van opzet: parkeren en archief in de kelderlagen, in de dubbelhoge
begane grond de entrée en de zittingszalen, op de derde etage alle voorzieningen,
zoals restaurant en ondersteunende diensten met daarboven de werkverdiepingen voor
de raad en het parket. Dat kantoorgedeelte is opgedeeld in drie ‘huizen’ met elk een
centraal gelegen eigen atrium. Aan de uiteinden de werkruimten voor de raadsleden en
voor het parket, met daartussen de bibliotheek en de werk- en ontvangstruimten voor
de president en de procureur-generaal.
Daglicht en uitzicht spelen op alle verdiepingen een belangrijke rol. Op de begane
grond verzorgt de volledig glazen straatgevel zowel het contact met de platanen op
het Korte Voorhout als een open inkijk in het ontvangstgedeelte van het gebouw. De
twee zittingszalen worden op subtiele wijze verlicht door wanden van doorzichtig
albast. De werkruimten hebben over de volle breedte en hoogte glazen gevels die zijn
opgenomen in een strak ritme van metaalprofielen. Ventilatie, licht- en zonwering zijn
in deze gevels verwerkt. De atriums in het hart van de drie ‘huizen’ strekken zich over
alle verdiepingen uit, kennen ieder een eigen ruimtelijke opbouw met daklicht en zijn
telkens met een andere natuursteen bekleed.
Via de beveiligde entrée betraden de juryleden de prachtige ontvangstruimte met de
hoge glazen gevel die de hal (zonder zichtbare draagconstructie) over de volle lengte
van het gebouw een directe relatie biedt met de naastliggende stedelijke ruimte.
De zittingszalen zijn met hout bekleed en noorderlicht schijnt aan de lange zijde subtiel door de albasten natuursteen. Dit bijzondere materiaal werd vroeger al toegepast in
kerken en kathedralen en geeft de zalen een zeer representatief karakter.
De kantoren zijn licht en ruim en de slimme gevels bieden een persoonlijk regelbaar
klimaat door de ingebouwde ventilatiemogelijkheden via de metalen stijlen, door de
tussenliggende lichtwering- en zonweringscreens en met de regelbare ledverlichting.
Afzuiging is opgelost via een speciaal ontworpen ‘doolhof’ rondom de kozijnen van
de toegangsdeuren. De atriums krijgen telkens hun eigen sfeer door de bekleding in
lichtgrijs, lichtbeige en wit marmer. Al met al een indrukwekkend gebouw.
De jury nomineerde het project voor de categorie > 1.000 m2.

Groter of gelijk aan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Den Haag
Opleverdatum: Januari 2016
Architectenbureau: KAAN Architecten
Projectarchitect: Kees Kaan, Vincent Panhuysen, Dikkie Scipio
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Een nieuw museumgebouw
9 – Nationaal Militair Museum, Soesterberg
door Felix Claus Dick van Wageningen Architecten (Amsterdam) www.clausvanwageningen.nl
Het Nationaal Militair Museum is een daglichtmuseum, ondanks de oorspronkelijke twijfels bij opdrachtgever Defensie vanwege de deels kwetsbare collectie. Drie
redenen lagen ten grondslag aan de keuze voor daglicht: de locatie met het prachtige
omliggende landschap, het donkere karakter van de vorige musea en het feit dat de
meeste tentoongestelde zaken in hun gebruik ook in daglicht functioneren.
Het enorme gebouw heeft een volledig glazen vliesgevel rondom; 550 meter lang en
13 meter hoog, die niet alleen direct daglicht brengt in de museale ruimten maar ook
in de foyer, het restaurant, de winkel en zelfs (indirect) in het auditorium. Door grote
overstekken wordt direct zonlicht van de gevel geweerd zodat de temperatuur in het
museum onder alle omstandigheden voldoet aan de gevraagde stabiliteit.
De historische tentoonstellingen die geen daglicht verdragen zijn ondergebracht in
de kern van het gebouw. Tussen de verschillende museumzalen daar bevinden zich
brede gangen waardoor bezoekers de mogelijkheid hebben om zelf de volgorde van
de thema’s te bepalen. De neutrale tussenruimte zorgt voor een moment van rust en
bezinning en is om die reden voorzien van grote daglichtopeningen in gevel en dak.

Groter of gelijk aan 1000 m2

Het enorme zwartgeschilderde en kolomvrije museumgebouw met het grote overstekende ruimtevakwerk als dak kreeg een prachtige plek direct naast de landingsbaan
in het rijke landschap van de oorspronkelijke vliegbasis Soesterberg. Vanuit de entrée
en de ontvangstruimten op halve hoogte krijgen de bezoekende juryleden een mooie
inkijk in de gigantische open museumruimte met de vaste expositie van het militaire
materieel op de begane grond. De vele zowel hangende als staande vliegtuigen strijden
alle om nadere aandacht van de bezoeker. Die kan daarbij twee verschillende routes
kiezen door de chronologisch opgebouwde collectie: direct rond de gesloten kern naar
buiten kijkend, of langs de gevel met de blik naar binnen. Met name die laatste route
bevalt de jury zeer; de objecten worden zo verrassend mooi aangelicht en zijn tot in
detail zichtbaar in het rijke daglichtklimaat.
De dichte museumruimten in de kern zijn helder ingericht en ontsloten, met prettige
uitstapmomenten in de ook hier weer zelf te kiezen route. De halruimte in het hart van
de verdieping biedt een rustpunt met prachtig bovenlicht vanuit een groot dakraam.
De jury roemt de gedurfde keuze van de architect om voor deze unieke collectie een
daglichtmuseum te maken. De eenvoud van het open concept met het grote, door de
gevel gedragen dak leveren een verrassend helder en trefzeker resultaat op.
De jury nomineerde het project voor de categorie > 1.000 m2.

Projectinformatie
Plaats project: Soesterberg
Opleverdatum: september 2014
Architectenbureau: FELIX CLAUS DICK VAN WAGENINGEN ARCHITECTEN
Projectarchitect: Dick van Wageningen
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Hergebruik en nieuwbouw gecombineerd als stadskantoor
10 – Stadhuiskwartier, Deventer
door Neutelings Riedijk Architecten (Rotterdam), www.neutelings-riedijk.com
Het Stadhuiskwartier in Deventer verenigt het oude historische stadhuis met een
nieuw stadskantoor. Het ontwerp sluit aan bij de typische Deventer stedenbouwkundige structuur van tuinen en binnenpleinen die met elkaar verbonden zijn door
steegjes, gangen en poorten. Het gebouw is georganiseerd rond twee nieuw ontworpen
binnenpleinen: een open hof rond het voormalige burgemeestershuis en een overdekte
binnenhof als centrale hal. De hoge verticale ramen sluiten aan bij de architectuur van
de binnenstad en brengen, samen met het licht van de hal, daglicht binnen tot diep
in het gebouw. De gevels zijn opgebouwd uit een raster van eikenhouten kaders van
verschillende afmetingen, ingevuld met 2.264 unieke aluminium vingerafdrukken van
evenzovele Deventenaren, een kunstwerk in samenwerking met Loes ten Anscher.
Het ontwerp voor het nieuwe Stadhuiskwartier in Deventer brengt licht, lucht en
ruimte in de stad, binnen het gebouw en op de werkplek. De aluminium vingerafdrukken in de gevel vermijden de hinder van direct zonlicht en zorgen de hele dag voor een
spel van licht en schaduw. De transparante buitengevel is doorgezet naar het interieur
rondom de hof en het centrale atrium waardoor deze hal als het ware een publieke
buitenruimte blijft. Het glazen dak is voorzien van zonwerend glas en PV-panelen en
daaronder biedt een dubbel spanplafond de hal een egale lichttoetreding.

Groter of gelijk aan 1000 m2

Het nieuwe Stadhuiskwartier in Deventer is van een grote stedenbouwkundige en
architectonische allure. De juryleden spreken na hun bezoek van een on-Nederlandse
kwaliteit. De nieuwe gebouwen zijn op een natuurlijke wijze in het bestaande stadsblok geplaatst en als vanzelfsprekend verbonden met de hergebruikte gebouwen. De
stad is hier verrijkt met een serie open binnenhoven die ook de bestaande bebouwing
opwaarderen met licht, lucht en ruimte. De routing naar en door de nieuwe gebouwen
is helder en sluit prachtig aan op de bestaande stedelijke structuur.
De keuze van eikenhout voor de zorgvuldig gedetailleerde en ritmisch opgebouwde
dragende gevels draagt bij aan de internationale uitstraling en de houten kolommen
maken van de route langs en door het gebouw een feest. Hier en daar ziet de jury
onderweg wel discutabele keuzes, zoals bij de oplossing voor een enkele hoekverdraaiing. Ook de grote herhaling van kleinere gevelelementen veroorzaakt soms een
wat onrustig beeld. De overdekte stadshal maakt een gastvrije indruk en het daglicht
wordt daar via de spanplafonds in de cassetten van het glasdak mooi egaal binnengebracht. De zinkgedekte mansardekappen, groene platte daken en begaanbare terrassen
maken het nieuwe gebouwencomplex ook aan de buitenzijde compleet.
De jury nomineerde het project voor de categorie > 1.000 m2.

Projectinformatie
Plaats project: 7411 KT Deventer
Opleverdatum: 1 januari 2016
Architectenbureau: Neutelings Riedijk Architecten
Projectarchitect: Michiel Riedijk
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De tweede selectie
Aan het einde van de tweede dag heeft de jury in een afsluitende vergadering de beide
winnaars van de Daylight Award 2016 bepaald. Bij de kleine projecten was de keuze
snel gemaakt, daarover later meer. Bij de grote projecten werd na intensieve discussie
het aantal van vijf nominaties allereerst teruggebracht naar twee. Mede door nadere
toetsing aan de criteria van de prijs en door onderlinge vergelijking aan de hand van
de gerealiseerde daglichtambities.
De waardering van de juryleden voor Schouwburg De Kampanje in Den Helder is
groot, maar vanwege het hergebruik van de historische gebouwen kregen de architecten de prachtige lichttoetreding door de bestaande daklichten en gevelramen als
het ware cadeau. Het nieuwe inpandige daglicht-theater is een unieke vondst en kan
hopelijk wereldwijd navolging vinden als voorbeeld voor theaterontwerpers. Toch
komen er bij de overige nominaties meer en meer interessante daglichtaspecten aan de
orde, waardoor de schouwburg afvalt.

Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag - KAAN Architecten

Evenals het Nationaal Militair Museum, het in zijn soort unieke daglichtmuseum in
Soesterberg. De grote hoeveelheid daglicht die daar via de hoge glazen gevels binnenkomt, leidt voor de bezoekers vaker tot overstraling, die wellicht nog wordt versterkt
door het consequent doorgevoerde zwarte schilderwerk en het compleet gesloten dak
van de grote museumruimte. De inventieve toelichting van de architect, dat de bezoeker zo juist de silhouetten van de vliegtuigen (immers een belangrijk onderdeel van
de pilotenopleiding) kan bestuderen, houdt volgens de jury geen stand.
In de jurydiscussie viel uiteindelijk ook het Stadhuiskwartier in Deventer af voor
toekenning van de prijs. Ondanks de unieke stedelijk-ruimtelijke kwaliteiten, de
bijzondere stadshal, de prachtige opbouw met de eikenhouten gevels en met de vele
beeldende vingerafdrukken die daar in het glas zijn verwerkt.
De twee overgebleven nieuwe kantoorgebouwen voor KWR in Nieuwegein en de
Hoge Raad in Den Haag bieden nu eenmaal een nog rijker palet aan daglichtaspecten.

KWR Water Recycle Institute, Nieuwegein - cepezed
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WINNAAR DAYLIGHT AWARD 2016 CATEGORIE < 1000 M2

De prijswinnaars
Rest de jury nog een laatste keuze te maken voor de beide winnaars van de Daylight
Award 2016. Er resteren nog twee gerenoveerde woningen voor de prijs voor projecten kleiner dan 1.000 vierkante meter, te weten de woning in Zierikzee van de jonge
architect Tim de Graag en de woning in Den Bosch van EVA Architecten.
In die laatstgenoemde woning passen de architecten een beproefd principe toe. De
grenzen van de ruimte blijven vrij zichtbaar door alle benodigde voorzieningen toe te
passen in het hart van de ruimtes. Zo onstaat een heldere routing rondom, die in dit
geval op meerdere plaatsen van boven wordt aangelicht. Met name het daklicht bij de
badkamer vervult een mooie meervoudige rol.
De woning in Zierikzee is nog een stuk smaller en de architect heeft daar op zorgvuldige wijze de bestaande doorsnede zeer deskundig naar zijn hand gezet. Met een
prachtig en subtiel doorzicht door de gehele lengte van het huis als resultaat. Met
slimme trapverbindingen naar de verschillende niveaus en met een centraal bovenlicht
dat niet alleen zijn gedachte nuttige rol vervult, maar mede door de precies gekozen
plaats, maten en verhoudingen ook architectonisch gezien bijzonder subtiele verschillen in licht en schaduw realiseert in het hart van de woning.
De Daylight Award voor kleine projecten gaat daarom naar het gerenoveerde woonhuis in Zierikzee, ontworpen door architect Tim de Graag (Veldhoven).

Huis 20x3, Zierikzee - Tim de Graag
Kleiner dan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Zierikzee
Opleverdatum: Januari 2016
Architectenbureau: Tim de Graag
Projectarchitect: Tim de Graag
Fotografie: Joep Rutgers

26

Huis 20x3, Zierikzee - Tim de Graag

DAYLIGHT AWARD 2016

27

WINNAAR DAYLIGHT AWARD 2016 CATEGORIE > 1000 M2

Tenslotte de prijs voor een van de twee grote daglichtprojecten, het nieuwe kantoorgebouw voor KWR in Nieuwegein of dat voor de Hoge Raad in Den Haag. Over die
laatste keuze was de jury tot op het laatst verdeeld. Beide projecten bieden immers een
rijk scala aan daglichtaspecten en slimme stragieën voor het kunstlicht.
De architecten van cepezed hebben voor KWR een hoogwaardig bedrijfsgebouw
ontworpen dat zowel in de werkruimtes als in het centrale atrium maximaal gebruik
maakt van het daglicht. Dat op een zeer heldere manier is gemaakt, met veel slimme
details, zoals de zonwerende luifel, de volglazen binnenwanden en de geïntegreerde
kunstverlichting die ook in de bediening elektronisch aan het daglicht is gekoppeld.
In de architectuur spelen op het gebied van licht en ruimte toch ook gevoelsmatiger
zaken een rol, die vanwege hun aard minder makkelijk onder woorden te brengen zijn.
Die je niet aan de hand van tekeningen of foto’s kunt ervaren, maar die je pas door je
eigen aanwezigheid in de ruimte ondergaat. Of dat nu ‘binnen’ is of ‘buiten’.
Daarom ter toelichting een laatste citaat van een kunstenaar, de schilder Jan van der
Kooi. In een interview beschrijft hij een intense lichtervaring in het Midden-Oosten:
“[..] Half vijf ‘s ochtends. We reden door de woestijn. [..] Fantastisch. Die bergen
zijn paars. En een half uur daarna waren diezelfde bergen abrikooskleurig. Een half
uur daarna waren ze oker. Een halfuur daarna waren ze slagroomwit. En een halfuur
dáárna was er zoveel zon dat ze helemaal geen kleur meer hadden. [..]” 4
En dan is het nieuwe gebouw van de Hoge Raad van een eendere schoonheid.
In de grote hal met de lange glazen gevel word je als vanzelf deelgenoot van de
stedelijke ruimte met de zes bronzen beelden op de stoep en met de ruimte onder de
groene platanen. In de zittingszalen brengt het subtiele albasten sluimerlicht je zowel
terug bij historische architectuur als in de stille gemoedstoestand voor het aanhoren
van een oordeel van ons hoogste rechtscollege. Je zou zelf willen werken in de rust
van de glasheldere kantoren, waar voor het klimaat zowel passief als actief aan alles
is gedacht en dat allemaal juist afgestemd op de betreffende oriëntatie. Je zou willen
studeren in de stille bibliotheek of willen lunchen in het warmhouten restaurant.

Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag - KAAN Architecten

Groter of gelijk aan 1000 m2
Projectinformatie
Plaats project: Den Haag
Opleverdatum: Januari 2016
Architectenbureau: KAAN Architecten
Projectarchitect: Kees Kaan, Vincent Panhuysen, Dikkie Scipio
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Een vergelijkbare lichtervaring met die van de eerdergenoemde kunstenaar vind je
tenslotte in de opvolgende drie atriums die telkens een centrum vormen binnen het
opgetilde kantoorgedeelte in het gebouw. Te beginnen met de rechthoekige wit-grijze
natuurstenen patio van de raadsleden en vervolgens het warme wit-beige marmer met
ronde hoeken in de centrale ruimte van het parket. Met als apotheose het stralendwitte
marmer in de hoge ontvangstruimte van de President en de Procureur-generaal.
De jury kent de Daylight Award 2016 in de categorie grote projecten van harte toe aan
het gebouw voor de Hoge Raad in Den Haag van Kaan Architecten (Rotterdam).
4. Interview van Marjoleine de Vos met kunstschilder Jan van der Kooi, die een maand les gaf aan Palestijnse kunststudenten in Bethlehem. In NRC Handelsblad van 29 juli 2016.
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Leiden, 06 oktober 2016
Jury Daylight Award (editie 2016)
Alexander Rosemann, voorzitter
Paul van Bergen,
Kees van der Hoeven,
Peter Lindeman,
Sander Mirck,
Jeroen van Schooten.
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