Voorwoord - Dutch Daylight Award 20/21
Beste Dutch Daylight enthousiasteling, voor de eerste
keer een Dutch Daylight Award met een dubbele jaar
aanduiding. Een eenmalig fenomeen, hopelijk.
Het behoeft geen enkele uitleg te begrijpen dat deze
editie in een voor alle burgers unieke tijdsperiode plaats
gevonden heeft. Covid-19 heeft drastisch in ons aller
leven ingegrepen. Bij eenieder op zijn eigen wijze.
Voor de een negatief en verdrietig, voor de ander werd
gelukkig enkel het adaptief vermogen aangesproken. Van
een geliefde of bekende in onze nabijheid ziek of zelfs
verloren, tot de vernieuwde wijze waarop wij wonen en
met elkaar omgaan in ons dagelijks bestaan. We zijn ruim
anderhalf jaar danig op de proef gesteld.
In ieder geval zal iedereen met een ander bewustzijn
naar zijn privé situatie, zijn werksituatie en eigenlijk naar
zijn of haar toekomst kijken.
In deze ruim anderhalf jaar zijn veel zaken in een ander
daglicht komen te staan, zijn wij ons meer bewust
geworden van de kwaliteit van leven direct in onze
nabijheid. Zijn we vriendschappen anders wellicht beter
gaan waarderen, is de natuur in onze directe omgeving
ons eigenlijk voor de eerste keer opgevallen, i.p.v.
telkens te kijken van verder en nog verder. Niets was
meer van zelfsprekend en werden we teruggeworpen op
basale en rudimentaire basis beginselen. Waarnemen,
wat onder onze neus lag, maar wat we verleerd waren
te herkennen. Zolderkamers, keukentafels, trapnissen,
slaapkamers werden verplicht gebombardeerd tot
de ‘nieuwe thuiswerkplek’, onze nieuwe digitale
ontmoetingsplek, onze habitat voor een, destijds, nog
onbekende periode van wachten op beter. We misten
mensen, we misten direct contact, we misten….goed licht
op onze nieuwe werkplek.
Bewust of onbewust raakten we gevangen in de
‘kwaliteit’ van onze nieuwe werkomgeving. Naast
sociale druk, doordat we deels alleen, deels hutjemutje op elkaar zaten werd de thuiswerkplek een
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belangrijke verblijfsruimte, werden we ook gegijzeld
door de fysieke druk. Keukenstoelen, kunstlichtlampjes
van de kinderkamer, te lage tafels, de luidruchtige
leef-werkomgevingen, altijd ‘aan staan’ vanwege te
eenvoudig digitaal contact hadden direct invloed op
onze gezondheid. Je prees je gelukkig als je toch op en
in een ‘leeg’ kantoor mocht werken. Een werkplek had
met rust, verse lucht en daglicht. Ja, daglicht… Het werd
steeds duidelijker welke rol daglicht kon hebben op onze
gemoedstoestand, op onze gezondheid. Na jaren met
veel plezier en enthousiasme met een wisselende crew
van Dutch Daylight bestuursleden, trouwe partners, altijd
gemotiveerde adviseurs daglicht gepromoot te hebben,
werden we ineens met de neus op de feiten gedrukt.
Daglicht is onontbeerlijk voor ons functioneren en onze
gezondheid.
Juist dan, weet je dat het extra nadrukkelijk moet en
wil je de Dutch Daylight Award 2020, met een sterk
juryteam onder leiding van Prof. Silvia Pont, onder de
aandacht brengen en uitreiken. Een klein probleempje….
Covid-19. We konden niets, we mochten niets. Wat we
als opties ook bedachten, telkens werden de lockdown
eisen strenger en strenger. We konden geen projecten
live bekijken, hetgeen absoluut noodzakelijk is voor de
juiste beoordeling door de jury ter plekke. Een duidelijke
keuze werd vroegtijdig gemaakt door de projecten in deze
bijzondere periode NIET vanaf papier te beoordelen.
Dan maar uitstellen…en weer uitstellen en weer…..om
moedeloos van te worden. 2020 werd 2021…Echter
de aanhouder wint. Zodra de eerste mogelijkheden
zich echter weer voordeden werd door de jury en de
te bezoeken genomineerden met alle voorzichtigheid
de projecten bezocht en op geïmproviseerde wijze
beoordeeld.

beoordelen. Wat een genot, wat een nieuw bewustzijn.
De juiste keuze was door de juryleden getroffen:
‘uitstellen totdat we live kunnen beoordelen’.
De beoordeling heeft plaats gevonden, de keuze is
unaniem!
Met een heel groot genoegen presenteren wij in deze
uitzonderlijke editie de genomineerden, de eervolle
vermelding, maar vooral de verdiende winnaars van de
Dutch Daylight Award 2020/2021
Blijf gezond en geniet van het licht!

Met vriendelijke groet,
Lars Courage
Voorzitter Dutch Daylight,
Eigenaar Courage Architecten.
Winnaar Daylight Award 2012

Met recht een juiste keuze! Architecten en
opdrachtgevers hadden zich optimaal voorbereid. De pret
was van de gezichten af te lezen dat we ‘weer mochten’,
het verhaal weer live mochten vertellen, de projecten en
het daglicht schouwspel live mochten aanschouwen en
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Jury editie 20/21

Voorgaande edities

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 20/21.
Dit jaar bestaat de jury wederom uit daglichtexperts uit
verschillende disciplines gelieerd aan daglicht en de
bouwwereld.
Juryvoorzitster is Sylvia Pont, Professor Light Design
aan de TU Delft; zij heeft met al haar wetenschappelijke
kennis over (dag)licht de projecten beoordeeld. Ze
is bijgestaan door Paul van Bergen (bouwfysicus en
directeur DGMR). Van Bergen is inmiddels een vaste

kracht binnen de jury en heeft ook de editie 20/21 zijn
kennis en kunde geworpen over de ingezonden projecten.
De jury werd ondersteund door Siegrid Siderius met haar
twintig jaar ervaring in architecturale lichtontwerp (SISI
lichtontwerp).
Ook namen architecten van de winnende projecten van
de Daylight Award 2018 plaats in de jury: architect en
partner Dirk Jan Postel (Kraaijvanger Architects) won in
2018 met Museum Voorlinden de award in de categorie
>1000 m². Paul Ketelaars (Vakwerk architecten) won in
2018 de Daylight Award met zijn woonhuis in Delft in de
categorie <1000 m². De jury werd gecomplementeerd
door Michiel van Raaij (hoofdredacteur van
Architectenweb) en een vertegenwoordiger van Lamilux,
eventsponsor van de Dutch Daylight Award 20/21.
Sylvia Pont – Juryvoorzitster | Light Design, TU Delft
Paul van Bergen | DGMR
Siegrid Siderius | SISI lichtontwerp
Dirk Jan Postel | Kraaijvanger Architects
Paul Ketelaars | Vakwerk architecten
Michiel van Raaij | Architectenweb

Voorgaande edities heeft een breed scala aan bijzondere
winnaars opgeleverd, elk met bijzondere daglicht
kwaliteiten. Afgelopen editie won Museum Voorlinden,
ontworpen door Kraaijvanger Architects, de Dutch
Daylight Award 2018 in de categorie >1000 m². Vakwerk
Architecten won de prijs in de categorie <1000 m² met
hun Woonhuis en Bed & Breakfast.
Eerdere winnaars:
2008: Westraven Rijkswaterstaat te Utrecht,
architectenbureau cepezed
2010: De Oostvaarderskliniek te Almere, ontworpen door
Studio M10
2010: Al-light in Haarlem, ontworpen door Border
Architecture
2012: Museum Kaap Skil te Texel, Mecanoo architecten
2012: Licht Budget Huis te Almere, Courage architecten
2014: Station Rotterdam Centraal te Rotterdam, Team CS
(West 8, Benthemcrouwel, MVSA)
2016: Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag, KAAN
Architecten
2016: Huis 20 x 3 te Zierikzee, Tim de Graag

Sylvia Pont
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2018: Museum Voorlinden, Kraaijvanger Architects
2018: Woonhuis en Bed & Breakfast, Vakwerk Architecten
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Genomineerden Dutch Daylight Award 20/21

Ontvangstgebouw Schoolkerk | <1000m²
MX13 Architecten
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Buitenhuis | <1000m²
Mirck Architecture

Forum Groningen | >1000m²
NL Architects

Goede Doelen Loterij | >1000m²
Benthem Crouwel Architecten

Busstation Tilburg | >1000m²
architectenbureau cepezed

Het Park Paviljoen | >1000m²
De Zwarte Hond i.s.m. Monadnock

Stationsrenovatie Metro Oostlijn | >1000m²
Group A
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Ontvangstgebouw Schoolkerk | MX13
In het dorp Garmerwolde, op minder dan 10 kilometer
afstand van de Groninger Martinitoren, staat een
dertiende-eeuwse kerk met een vrijstaande klokkentoren.
In de toren ontwierp MX13 een museale route die deel
uitmaakt van een educatief project van de Stichting Oude
Groninger Kerken i.s.m. Museum Catharijneconvent
onder de titel Feest! Weet wat je viert. Via een
expositie kan basisschooljeugd kennismaken met de
achtergronden van religieuze tradities.
Op het kerkterrein ontwierp MX13 ook een
ontvangstgebouw met horecafaciliteiten dat buiten de
openingstijden van de expositie gebruikt kan worden
voor rouw- en trouwactiviteiten. Zowel de architectuur
als de inrichting dragen bij aan een lichtvoetige maar
tegelijk ingetogen atmosfeer. Het gebouw is zorgvuldig
gedetailleerd zonder dat er een stijve of museale sfeer
ontstaat. In- en exterieur zijn in balans en zorgen samen
voor een prettige en gastvrije verblijfsruimte.

vanzelfsprekende manier invoelbaar gemaakt.
Daglichtambitie
De stevige houten spanten van de dakconstructie geven
het interieur een zekere monumentaliteit en zorgen door
middel van een dakoverstek voor verbinding tussen
binnen en buiten. Doordat de spanten bekleed zijn
ontstaan er een soort ‘lichtkamertjes’ met elk een eigen
daklicht. Van daaruit kan het daglicht direct en indirect
naar binnen stromen. Door de hoge reflectiewaarde van
de witte spanten konden de daklichten relatief klein zijn.
Er is zodoende nauwelijks sprake van opwarming terwijl
het interieur wel geniet van (zon)licht uit het zuiden. Deze
dakconstructie maakt dat het gebouw ondanks de tamelijk
gesloten vorm verrassend licht en helder oogt.

Het langgerekte gebouw is aan drie zijden bekleed
met zwart hout. De vierde zijde, de noordgevel, wordt
gevormd door een brede glazen pui die de binnenruimte
via het terras visueel betrekt bij het aangrenzende
dorpskerkhof. Juist door het gebouw op deze locatie te
realiseren wordt de relatie tussen leven en dood op een

Projectinformatie | kleiner dan 1000 m²
Locatie: Garmerwolde
Architectenbureau: MX13
Projectarchitect: Marnix van der Scheer
Betrokken adviseur: BuroLicht
Fotografie: Peter de Kan, MX13
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Buitenhuis | Mirck Architecture
Zonlicht en uitzicht hebben veel invloed gekregen op
een nieuw dijkhuis in het Groene Hart. Het vele daglicht
binnen versterkt het gevoel onderdeel te zijn van het
landschap: een ‘room-in-a-view’. Een hoogleraar zocht
jarenlang naar een plek waar hij optimaal kan wonen
en werken. Kansrijke locaties analyseerde hij met Mirck
Architecture.
De zoektocht eindigt op een rustige dijk met subliem
uitzicht. Een grote open woonruimte ligt bovendijks aan
het water. De woonwerkruimte op het zuidwesten gaat
via een groot daklicht over in de woonkeuken op het
noorden. De panoramische ruimte op het zuidwesten
verandert in een inpandige serre gericht op het noorden.
De slaapkamer is afgezonderd, achter twee oude
Chinese deuren. De intieme ruimte is via een schuifpui
gericht op de ondergaande zon. Vanuit het bed geeft
een panoramaraam zicht op het natuurgebied aan de
overzijde van het water.

Daglichtambitie
Het Buitenhuis wil de invloed van daglicht in architectuur
vergroten. De waarde van daglicht is te ervaren in het
gebouwde resultaat, terwijl de invloed van daglicht
te ervaren is in het ontwerpproces. Architect Sander
Mirck presenteert daarom beide op de tentoonstelling
‘Daylighthouse’, vorig jaar in Amsterdam en komend
jaar in het Haarlem. Verdieping in daglicht verbetert
architectuur, stelt hij. Hiervoor is figuurlijke Verlichting
nodig: meer uitwisseling met natuurkunde en biologie. In
het Buitenhuis geeft de combinatie van veel uitzicht met
veel daglicht het bijzondere gevoel onderdeel te zijn van
het landschap. Tegelijkertijd zorgen allerlei actieve en
passieve zonweringen voor het gewenste comfort.

Buiten voegen ook de gebouwvorm en het gevelmateriaal
– donkerbruin corten staal – zich naar het gevarieerde
polderlandschap. Een helft van het huisvolume is
weggewerkt in de dijk. Deze benedenverdieping van
schoonbeton opent op meerdere plekken naar het
landschap, de lucht en het licht.

Projectinformatie | kleiner dan 1000 m²
Locatie: Het Groene Hart
Architectenbureau: Mirck Architecture
Projectarchitect: Sander Mirck
Betrokken adviseurs: Moresch
Fotografie: Katja Effting
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Busstation Tilburg | architectenbureau cepezed
Het nieuwe busstation is onderdeel van de grootschalige
revitalisering van het OV-knooppunt Tilburg. Het
ontwerp is geheel gericht op reizigerscomfort en een
overzichtelijke verkeersafwikkeling. Bovendien is het een
0-op-de-meter-project: het wekt evenveel energie op als
dat het verbruikt.

bewegingsmelders opgenomen die op de aanwezigheid
van bussen en reizigers reageren. Op die manier is er
altijd voldoende verlichting, terwijl het energieverbruik
minimaal is.

De basis van het busstation is een reeks ranke
kolommenparen. Hierop is een stalen luifelstructuur
aangebracht, bespannen met ETFE-folie. Het bouwwerk
vormt een langgerekt driehoekig circuit met de
opstelplaatsen voor de bussen langs de buitenrand. Het
hart van het circuit is open. Hierin zijn groenplantsoenen
opgenomen met daaromheen een zitrand voor de
reizigers. De riante luifel overdekt de volledige perrons
en een deel van de bussen. Reizigers kunnen zo altijd
beschut in- en uitstappen. Bovenop de luifel ligt 250 m²
aan zonnepanelen.

Het ontwerpconcept is eenvoudigweg een eenduidige
dakvorm op een rij ranke kolommen. De luifel beschermt
niet alleen tegen weer, wind maar ook de felle zon. De
transparante overkapping speelt met zowel het daglicht
als met kunstlicht. Het strakgespannen ETFE-folie filtert
en verstrooit overdag het zonlicht. De zonnepanelen
erboven maken een markant schaduwspel op het doek.
En bij bewolkt weer wordt de luifel diffuus maar tegelijk
ook heel helder. Na zonsondergang transformeert het
dak in een stedelijk lichtarmatuur en geeft als een grote
lampion de ervaring van veiligheid en intimiteit.

Daglichtambitie

Veel aandacht is besteed aan een integrale, elementaire
opzet, materialisatie en detaillering. Zo bevatten de
kolommen zowel de regenpijpen als de elektrische
bekabeling. Een stalen zetwerk vormt de centrale
dragende ligger van de luifel en functioneert tegelijk als
watergoot. De drainagegaten hierin zijn benut voor het
opspannen van het ETFE-folie. In de stalen luifelrand zijn

Projectinformatie | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Tilburg
Architectenbureau: architectenbureau cepezed
Projectarchitect: Hans Cool
Betrokken adviseurs: Atelier Lek
Fotografie: Lucas van der Wee, cepezed
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Forum Groningen | NL Architects
Forum Groningen is een multifunctioneel gebouw,
een cultureel ‘warenhuis’ vol boeken en beelden,
met expositieruimtes, filmzalen en horeca. Het is de
‘huiskamer’ van de stad, een plek voor ontmoeting en
debat. Op unieke wijze verenigt het gebouw culturele
ervaringen rondom een publiek gestapeld landschap, dat
eindigt in een plein op het dak.
Het Forum is geen bibliotheek, geen museum, geen
bioscoop en geen zalencentrum. Het is een nieuwe
publieke ruimte waarin de traditionele grenzen tussen
deze culturele functies vervagen. Informatie wordt op
een thematische manier aangeboden en overstijgt de
uiteenlopende media.
Het Forum wordt gekenmerkt door een bijzondere
centrale ruimte, een uniek atrium dat met zijn horizontale
‘tentakels’ het kloppend hart vormt van het gebouw.
De vide is een ruimtelijke ‘interface’ die alle voorzieningen
in het gebouw, zoals de bioscoop, de expo en het
auditorium, aaneensmeedt en de uitwisseling van
kennis en ideeën hoopt te katalyseren. Het Forum is een
schakeling van gesloten ruimtes met beperkt daglicht
die zijn gevat in een sequentie van open transparante
pleinen. Het Forum kan worden gezien als een gebouwde
versie van Wikipedia, als ‘zoekmachine’. Het gebouw is

zo ontworpen dat je eindeloos kunt ‘browsen’; je vindt
meer dan je zoekt.
Daglichtambitie
Enorme glazen oppervlakken omsluiten het Atrium om
het daglicht ten volle te benutten en bieden steeds
wisselende perspectieven op de omringende stad. De
interactie tussen zicht- en lichtbeleving is optimaal van
begane grond tot aan het dak. Door gebruik te maken
van driedubbele beglazing die zonwerend is, blijft de
temperatuur constant en comfortabel. Louvres aan de
binnenzijde zorgen voor lichtwering en hullen het Atrium
nu en dan in een stemmige atmosfeer.
Daglicht is bepalend geweest op de expressieve vorm
van het Forum, een serie doelgerichte sneden verankert
het gebouw op de plek en zorgt ook voor lichtinval in de
omringende openbare ruimte.

Projectinformatie | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Groningen
Architectenbureau: NL Architects
Projectarchitect: Pieter Bannenberg
Betrokken adviseurs: Bob van der Klauw
Fotografie: Marcel van der Burg
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Goede Doelen Loterijen | Benthem Crouwel Architecten
De ruim 500 medewerkers van de Goede Doelen
Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij
en Bankgiro Loterij) waren verspreid over vijftien
verschillende panden in en rond Amsterdam. Ze wilden
graag met elkaar efficiënter in één bijzonder duurzaam
gebouw gaan werken, een gebouw als een thuis.
Benthem Crouwel Architects ontwierp de uitbreiding en
renovatie van dit nieuwe pand: een duurzaam uitnodigend
en open gebouw dat uitdraagt waar deze organisatie
voor staat, een perfecte werkplek voor de medewerkers
en een aanwinst voor de buurt. De medewerkers wilden
het groen en de natuur van hun oude locaties meenemen
naar de Beethovenstraat, en het spectaculaire bladerdak
van het nieuwe pand vervult deze wens.
Het dak overspant het bestaande gebouw waardoor
de oude patio is veranderd in een zonnig, mediterraan
binnenplein als levendig hart van het gebouw. Het dak
bestaat uit 6.800 opengevouwen bladeren van gepolijst
aluminium die een bijzonder licht- en schaduwspel op
de wanden en vloeren creëren. Beton uit de bestaande
constructie is hergebruikt, en alle nieuw toegepaste
materialen zijn getest op duurzaamheid. Het pand is
daarnaast ook zeer ‘sociaal duurzaam’: een comfortabele
en inspirerende werkplek als waar alle GDL-medewerkers

zich thuis voelen.
Daglichtambitie
Daglicht speelt een doorslaggevende rol in ontwerp
en concept. Doordat het daglicht via het innovatieve
bladerdak, net als in een echt bos, gefilterd en speels
het gebouw binnen valt voelt het kantoorgebouw als
een natuurlijke en aangename omgeving waar het
aangenaam verblijven is. Kleur en sfeer van het licht
veranderen gedurende de dag en met de seizoenen.
Het dak, en dus het binnenstromende daglicht, zijn
door de carrévorm van het gebouw overal en vanaf alle
werkplekken te zien. Zo draagt het bijzondere dak bij
aan de optimale beleving, werkcomfort, en ook aan de
oriëntatie in het gebouw.

Projectinformatie | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Amsterdam
Architectenbureau: Benthem Crouwel Architecten
Projectarchitect: Saartje van der Made
Fotografie: Jannes Linders
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Het Park Paviljoen | De Zwarte Hond i.s.m. Monadnock
Het nieuwe Park Paviljoen van Het Nationale Park De
Hoge Veluwe opende in de zomer van 2019 zijn deuren.
Architectencombinatie De Zwarte Hond/Monadnock
heeft het gebouw ontworpen als een vanzelfsprekend
onderdeel van het landschap en de parkervaring. Dat
is niet alleen terug te zien aan de buitenkant, maar
ook in het interieur. De samenwerking met licht- en
interieurontwerpers (respectievelijk Beersnielsen en Vos
Interieur en Piet Hein Eek) was essentieel.
Het Park Paviljoen ligt op een open plek in het hart van
het park en doet denken aan een landhuis. Het nieuwe
gebouw is een markant oriëntatiepunt midden in het bos
en vormt de uitvalsbasis voor een dagje Hoge Veluwe.
In het paviljoen zijn een restaurant, een parkwinkel en
educatie- en ontvangstruimten gehuisvest. Het gebouw
biedt bezoekers een gastvrij onthaal en voegt dankzij het
verrassende interieur een belevenis toe aan het Park.
Als bezoekers de hoge ruimte met gebogen wanden
binnentreden is de verrassing groot.

buiten naadloos in elkaar overlopen, terwijl de zigzagvorm
tegelijkertijd intieme nissen creëert vanwaar bezoekers
de buitenwereld kunnen observeren. Een groot aantal
daklichten brengt het licht diep het gebouw in en zorgt
op de verdieping voor mooi verlichte plekken onder het
beeldbepalende grote ‘landhuis‘-dak.
Een bijzonder element wordt gevormd door de door
Beersnielsen ontwikkelde lichtinstallatie met negen
kroonluchters. Deze is gebaseerd op een algoritme van
de zon die door de bladeren schijnt. De schaduwpatronen
trekken de natuur het gebouw in.

Daglichtambitie
Vanwege de nagestreefde verbondenheid met het
landschap is daglicht nadrukkelijk geïntegreerd in het
architectonisch ontwerp. De glazen gevel laat binnen en

Projectinformatie | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Otterlo
Architectenbureau: De Zwarte Hond i.s.m. Monadnock
Projectarchitect: Job Floris
Betrokken adviseurs: BeersNielsen
Fotografie: Stijn Bollaert
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Stationsrenovatie Metro Oostlijn | GROUP A
Nieuwe transparantie; van een verrommelde metrolijn
met negatief imago is de Oostlijn na 7 jaar ontwerpen
en plannen en 3 jaar verbouwen, weer een aangename
plek. Vóór renovatie waren ruimtes donker en liet sociale
veiligheid te wensen over. Van het ‘totaalontwerp’ uit 1977
was weinig meer te herkennen.

de stad. De lichte toets van nieuwe architectonische
ingrepen versterkt het imago en maakt het tot een
kenmerkende plek waar verblijven en verplaatsen op
positieve wijze bijeenkomen.

De Gemeente Amsterdam besloot in 2009 tot een totale
stationsrenovatie waarbij 16 stations onder handen
zijn genomen. Terugkeer naar de essentie zorgt voor
herwaardering van de oorspronkelijke Brutalistische
architectuur. Dit ‘DNA’ heeft GROUP A dan ook als
uitgangspunt genomen. De uitdaging om de overmaat
van de elf bovengrondse stations een vriendelijke,
menselijke schaal te geven en om in de vijf unheimische
ondergrondse stations meer connectie met de omgeving
te voelen, is met beide handen aangegrepen. Daglicht,
kunstlicht, transparantie en overzicht zijn hierin leidende
begrippen.

Daglicht ondergronds gebracht; De ontwerpvisie voor de
renovatie van de Oostlijnstations draait om licht: daglicht
én kunstlicht. Nieuwe vides, grote puien en glazen
liften brengen daglicht dieper in de stations en zorgen
voor een betere reizigers oriëntatie. Opengewerkte
entreegebouwen versterken de vindbaarheid en
gastvrijheid. Met doorzichten tussen straat en station is
bovendien de sociale veiligheid toegenomen. Indirecte
verlichting in verdeelhallen en op de perrons geven de
stations het gevoel van een stedelijk interieur. Plekken die
voor reizigers belangrijk zijn, zijn met accentverlichting
gemarkeerd. Dit heeft geresulteerd in 16 vernieuwde
metrostations met meer transparantie en daglicht
aangevuld met warmere verlichting.

Vides, verlichting, meubilair, reclame en bewegwijzering
zijn systematisch aangepakt en bouwkundige ingrepen
hebben zichtbaarheid, veiligheid en uitstraling naar
een nieuwe, hogere standaard gebracht. Waar nieuwe
transparantie overdag het daglicht binnen laat, zijn
stations in de avond en nacht een lichtbaken voor

Daglichtambitie

Projectinformatie | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Amsterdam
Architectenbureau: GROUP A
Projectarchitect: Maarten van Bremen
Betrokken adviseurs: BeersNielsen
Fotografie: Digidaan
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Jury beoordeling
Ontvangstgebouw Schoolkerk | MX13
Juryrapport; voor bezoek op locatie
Door innovatieve oplossingen, waarbij constructie,
materiaalgebruik, en lichttoetreding integraal zijn
ontworpen, is een heldere ruimte met verrassend
spannend licht gecreëerd. Het gebouw verbindt qua
locatie, uitzicht, en atmosfeer leven en dood op een
natuurlijke, lichte, en open manier. De jury wordt
graag ontvangen in de bijzonder geconstrueerde
“lichtkamertjes” om hun effect van dichtbij te zien.
Juryrapport; na bezoek op locatie
Dit ontwerp vonden wij zeer sympathiek en elegant. Het
ontvangstgebouw wordt gebruikt door de school, maar
ook als café, voor nazit begrafenissen, en meer, en heeft
dus belangrijke sociale functies. Goed doordacht en fraai
uitgevoerd detailwerk heeft tot schoonheid in eenvoudige
oplossingen geleid. Het zuidelijk daklicht helpt het uitzicht
aan de noordzijde. De bijzondere oplossing van de
spanten die door lopen in de luifel met hoge ramen geeft
een verrassend effect en de simpele ritmiek van een kerk.
(En de trappen in de toren plus het uitzicht vanaf het dak
waren een mooie bonus.)
Buitenhuis | Mirck Architecture
Juryrapport; voor bezoek op locatie
Veel verschillende daglichttoetredingen, panoramische
uitzichten op het polderlandschap, en gedeeltelijke
integratie in dat landschap maken van dit huis een echt
buitenhuis. Het zicht op de continu veranderende lucht,
de dynamiek van het licht en het landschap is bepalend

onderdeel van de architectuur en het welzijn van de
bewoner. De jury wil graag verlicht worden door de
synthese van fysica, biologie en techniek in dit ontwerp.
Juryrapport; na bezoek op locatie
“Verrassend” was het sleutelwoord voor deze verborgen
parel in het bij uitstek Hollandse landschap, een
multidisciplinaire les die onze verwachtingen te boven
ging. Vanaf de tuin volgt een reis langs een variatie van
maatwerk-oplossingen voor daglicht in combinatie met
variërende uitzichten: lage ramen, hoge ramen, drie
types visueel op elkaar afgestemd glas, een daklicht
met roosters die in de winter weggehaald kunnen
worden, delen ingegraven en een uitgegraven sloot in
perspectief, over een bijzondere trap met zeer fraaie
detaillering van “bovenwereld” naar “onderwereld”, waar
weer andere perspectieven op de prachtige omgeving
en opnieuw anders gemoduleerd licht te zien is. Hier
beweegt het daglicht met je mee door vorm, ruimte en
materiaalgebruik in een overtuigend ontwerp.
Busstation Tilburg | architectenbureau cepezed
Juryrapport; voor bezoek op locatie
De integratie van functionele en esthetische, simpele en
ingewikkelde technische oplossingen, dag- en kunstlicht
heeft geleid tot een prettige publieke ruimte die meedeint
op het buitenlicht (van de dag en de nacht). Door slimme
materiaaltoepassing is een luifel ontworpen die overdag
een fris en schoon ogende, en ’s avonds een warme en
veilige atmosfeer schept, met minimaal energieverbruik.
De jury wil hier graag een stop met de bus maken om het
licht- en schaduwspel en tijdelijk verblijf alhier te ervaren.
Juryrapport; na bezoek op locatie
De jury vond in Tilburg een bijzonder goed ontworpen
plek, met een luifel die dag en nacht een prettige, lichte
gebruikerservaring geeft en een mooie link naar het
ontwerp van de stationsoverkapping. De innovatieve
toepassing van materiaal en de slingerende vorm met
openingen voor tuinen geven een goed afgestemd,
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mooi en verrassend licht en zicht. De ontwerpdetails
zoals braille in de leuning, de staal,-detaillering en de
integratie met kunstlicht werden hooggewaardeerd. Door
daglichtvariaties vertoont de structuur inderdaad een
mooi dynamisch schouwspel door de kunststof en PVpaneeltjes. Er werd helaas één verbeterpunt gevonden in
de kwetsbaarheid voor vervuiling.
Forum Groningen | NL Architects
Juryrapport; voor bezoek op locatie
Het centrale atrium vormt een transparant hart dat
ruimtes met voorzieningen en beperkt daglicht centraal
met elkaar verbindt. De gigantische glazen oppervlakken
in de gevels zijn voorzien van zon- en lichtwering
om daglicht optimaal toe te laten treden terwijl de
temperatuur wordt gecontroleerd. Het atrium en dak
bieden daarnaast een wijds uitzicht op de stad. De jury
komt graag “browsen” in deze “gebouwde zoekmachine”
om meer te vinden dan ze zoekt.
Juryrapport; na bezoek op locatie
Het Forum is fantastisch ingepast in de stad. Het publieke
middendeel van het gebouw heeft aan twee kanten
glas, waardoor daglicht aanwezig is op de pleinen in
het middendeel. De contrasten met de kunstlichtdelen
zijn groot. De voorzetting van de publieke ruimte in
het gebouw en de uitzichten zijn overal prachtig, en
veranderen steeds gedurende de reis door het gebouw
naar boven. Het weidse dakterras is een fantastische
toegift. Het kunstlicht in de daglichtruimten is echter altijd
aan en het daglicht niet voldoende bewust ingezet voor
de beleving maar meer een resultaat van het concept.
Goede Doelen Loterijen | Benthem Crouwel
Architecten
Juryrapport; voor bezoek op locatie
Op de Beethovenstraat in Amsterdam is een mediterrane
binnenruimte gecreëerd waarin door biofylisch ontwerpen
een dynamisch veranderende lichttextuur speelt met

de ruimte. Een enorme boomstructuur met gevouwen
metalen bladeren bepaalt de visuele lichtbeleving, die
steeds verandert door de omstandigheden buiten en
vanaf alle werkplekken in het gebouw te zien is. De jury
komt graag aangenaam verblijven in deze aanwinst voor
de buurt.
Juryrapport; na bezoek op locatie
Daglicht is hier gebruikt als bindend middel in de
architectuur. Dit voormalig kantoorgebouw heeft
een atrium gekregen dat de kwaliteiten brengt van
de vroegere vestigingen van de loterij, uitkijkend op
het Vondelpark. Daarbij is er een zeer overtuigende
integratie van groen op de bovenste laag met naadloze
overgangen tussen binnen- en buitenruimtes. De zeven
typen ‘bladeren’ in het dak en de optische verdichtingen
door de technische installaties daarboven zorgen voor
een natuurlijk licht met variabele textuur. Zodra de zon
door de ‘bladeren’ schijnt baadt het atrium in deze eerder
geometrische dan biofylische structuur.
Het Park Paviljoen | De Zwarte Hond i.s.m.
Monadnock
Juryrapport; voor bezoek op locatie
Daglicht komt diep in dit gebouw door de vele
“lichthappers” en glazen gevel, en zorgt voor een mooie
lichtverdeling met bijzondere “lichtzones” en intieme
nissen waar de natuur erbuiten geobserveerd kan
worden. Daarnaast is de integratie met het kunstlicht,
een biofylische installatie, op zeer innovatieve wijze en
passend bij de locatie ontworpen. Als daglichtjury komen
we graag zien hoe het licht hier de natuur buiten en
binnen verbindt.
Juryrapport; na bezoek op locatie
Inspiratie voor dit ontwerp werd gehaald uit Berlage en
landhuizen. Het daglicht door de daklichten en zig-zag
gevel loopt over in het aantrekkelijke biofylische kunstlicht
van de kroonluchters. De zig-zag gevel onder de luifel
geeft bovendien een mooi uitzicht en aantrekkelijke
DUTCH DAYLIGHT AWARD 20/21
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zitruimtes. Het gebouw heeft een bijzondere vorm,
aantrekkelijke ruimtes, en een heldere rangschikking. De
kwaliteiten van het daglicht zijn ons inziens niet optimaal
benut.
Stationsrenovatie Metro Oostlijn | GROUP A

ingrepen zoals de toevoeging van (extra white) glas aan
de betonnen ingangen, het weer bij elkaar brengen van
lift en trap, en schoonmaken van bestaande structuren
zijn met veel aandacht en respect voor de oorspronkelijke
architectuur gedaan.

Juryrapport; voor bezoek op locatie
Het openen van de stations door beton te vervangen
door glas in vides, puien en liften laat daglicht diep in de
stations toetreden en zorgt voor visuele bakens, zowel
binnen als buiten. De integratie met kunstlicht is naadloos
en zorgt voor een verdere ondersteuning van de navigatie
en het gevoel van veiligheid van de bezoekers. Het
eindresultaat oogt fris en verrassend vanzelfsprekend. De
jury komt zich graag laten leiden door het licht tijdens een
reisje langs deze metrostations.
Juryrapport; na bezoek op locatie
De uitdaging om mensen op een intuïtieve manier
door ondergrondse ruimten te laten bewegen en zich
daarbij prettig en veilig te laten voelen is hier zeer goed
geslaagd. Juist de beperkte aanwezigheid van daglicht
in combinatie met slim materiaalgebruik werkt goed; de
iridiserende tegels en bewust gevormde rondingen en
afrondingen reflecteren daglicht dusdanig dat het direct
als zodanig herkend wordt, terwijl het anders reageert op
het kunstlicht. Door voorstudies op locatie is de synthese
van koel daglicht en contrasterend warm kunstlicht
visueel intelligent en intuïtief ontworpen, waardoor de
oriëntatie bij het bewegen van buiten, via trappen en
ondergrondse pleinen naar perron en weer naar boven
heel vanzelfsprekend wordt. Bouwkundige, duurzame
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Winnaar Dutch Daylight Award 20/21
Categorie: kleiner dan 1000m²

Projectinformatie | kleiner dan 1000 m²
Locatie: Het Groene Hart
Architectenbureau: Mirck Architecture
Projectarchitect: Sander Mirck
Betrokken adviseurs: Moresch
Fotografie: Katja Effting
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Winnaar Dutch Daylight Award 20/21
Categorie: gelijk of groter dan 1000m²

Projectinformatie | Gelijk of groter dan 1000 m²
Locatie: Amsterdam
Architectenbureau: GROUP A
Projectarchitect: Maarten van Bremen
Betrokken adviseurs: BeersNielsen
Fotografie: Digidaan
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Eervolle vermelding Dutch Daylight Award 20/21
Categorie: kleiner dan 1000m²

Projectinformatie | kleiner dan 1000 m²
Locatie: Garmerwolde
Architectenbureau: MX13
Projectarchitect: Marnix van der Scheer
Betrokken adviseur: BuroLicht
Fotografie: Peter de Kan, MX13
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Partners en hoofdsponsor 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

en kunnen steunen. Wij bieden hiervoor verschillende
mogelijkheden, zodat wij elkaar optimaal kunnen
ondersteunen.
De Dutch Daylight Award 20/21 is mede mogelijk
gemaakt door Lamilux, partner en hoofdsponsor van
Dutch Daylight.

Lamilux, ontwikkelaar en producent van daglicht oplossingen voor de woningen utiliteitsbouw.
Het doel van Lamilux is het optimaal gebruik maken van daglicht, inzetten
op gebruik en hergebruik materialen en rekening houdend met een zo laag
mogelijk energie gebruik.
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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
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.

Het huidige bestuur van Dutch Daylight bestaat uit:
Lars Courage		
voorzitter		
COURAGE Architecten		
Teun Kruip		
penningmeester		
Architectenbureau Zowel
Jante Leupen					Zeerover architecten
Frédérique Sanders				SunMotion
Frank Lambregts 				
DGMR
Olly Veugelers 					
MVRDV
Merijn Bink 					
HomesFactory + Buro LeefLicht

winnaar Daylight Award 2012

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

Lars Courage

Teun Kruip

Jante Leupen

Frédérique
Sanders

Frank
Lambregts

Olly Veugelers

Merijn Bink

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