
GEBOUW VAN HET JAAR

Van  2021 naar 2022

ONZE PROJECTEN

AANDACHT VOOR 
ONZE SPECIALISMEN EN 
WERKWIJZEN
Wist u dat Hooper Architects 
verschillende specialismen in huis heeft.

Ontwerp en realisatie gebouwen voor 
sport en recreatie
Met bijna 50 jaar ervaring zijn we speci-
alist op het gebied van zwembaden en 
sport- en recreatievoorzieningen, waar-
bij naast het architectonisch ontwerp van 
het gebouw ook de ontwerpverantwoor-
delijkheid voor de technische en logistie-
ke uitwerking bij ons bureau wordt onder-
gebracht. 

Circulariteit en duurzaamheid
Voor ons vak houdt dat in dat circulariteit 
en duurzaamheid over ontwerpen voor 
de gehele levensduur van het gebouw 
gaat. Vooral ook over góed bouwen en 
het daarmee verlengen van de materi-
aalkringloop. Wij willen bouwen voor 100 
jaar en in 100 jaar moet men wel kunnen 
vervangen en verbeteren om het gebouw 
constant up-to-date te houden. 

Interieurarchitectuur
Naast het vormgeven van exterieurs zijn 
we ook gespecialiseerd in het vormgeven 
van interieurs. In eigen huis beschikt het 
bureau over eigen interieurarchitecten.

Healing Environment
Architectuur heeft een positieve invloed 
op mensen. Naast sociale aspecten spe-
len ook ruimtelijke factoren een rol in het 
welbevinden van gebruikers en bezoe-
kers. Wij stellen ons bij ieder project de 
vraag of en op welke manier je hiermee in 
het ontwerp rekening kunt houden.

Trias energetica
Wij ontwerpen vanuit de Trias Energetica. 
Gedurende het ontwerpproces maken we 
deze ontwerpstrategie met het ontwerp-
team steeds specifieker. Het doel is om 
in de vorm van een stappenplan ener-
giebesparende maatregelen te nemen 
en op die manier bewuster om te gaan 
met energiebesparende maatregelen om 
energiezuinige gebouwen op te leveren. 
Meer info op www.hooper.nl

DE ALLERBESTE WENSEN

Allereerst willen wij u graag de allerbeste 
wensen toewensen. Na weer een bewogen 
jaar waarin Corona wederom bepalend 
was in onze bewegingsvrijheid hebben 
wij het voorrecht gehad om door te 
kunnen blijven werken aan onze prachtige 
projecten. We realiseren ons des te meer 
wat een prachtig vak we hebben. In de 
huidige tijd is werken aan een fijnere 
leefomgeving van nog groter belang. 
Dat doen we dan ook graag en met nóg 
meer passie als voorheen.  Wij streven 
ernaar het komende jaar weer mooie 
gebouwen te ontwerpen en realiseren 
die bijdragen aan een mooie en fijne  
leefomgeving voor iedereen. 

Ondanks Corona is in de bouwbranche 
alles doorgegaan. Afgelopen jaar hebben 
ook wij niet stil gezeten. Er zijn projecten 
gewonnen, gestart en opgeleverd. Hier 
een korte indruk van de projecten waar 
wij momenteel hard aan werken.

Gewonnen:
Zwemcentrum De Welle, Drachten
Sporthal Marianum, Groenlo
Solbad Vonderort, Oberhausen (D)
Sportcentrum Drievliet, Ridderkerk

Projecten in ontwikkeling:
Zorgwoningen Amarant, Rijsbergen
Sporthal Middachtensingel, Arnhem
De Grote Koppel Sportbedrijf, Arnhem

In aanbouw:
Zwembad De Bloesem, Kapelle
Hallenbad Benrath, Düsseldorf (D)
Hallenbad Hemer (D)
Zorgcomplex Sovak Eikenlaan, Sleeuwijk

Opgeleverd:
Medisch centrum Koolhoven, Tilburg 
Bünder Freibad (D)
Hallenbad Höxter (D)
Zwembad Valkenhuizen, Arnhem

Zwembad Valkenhuizen, Arnhem (opgeleverd)

Zwembad De Welle, Drachten

de uitstraling van het gebouw zijn uiterst 
duurzaam. Bij de keuze van het materiaal 
is een duurzame uitstraling niet het 
uitgangspunt, maar een bijkomstigheid. 
Een belangrijk uitgangspunt was namelijk 
dat de gevel actief bijdraagt aan de 
duurzaamheid van het gebouw. Door de 
groene gevels (en dak), wordt de lucht 
om het gebouw gezuiverd, is er een 
natuurlijke waterinfiltratiebuffer en wordt 
de biodiversiteit verbeterd.
De houten gevel is bekleed met 
hoogwaardig verduurzaamd hout. Het 
hout heeft een FSC-keurmerk en is Cradle 
to Cradle gecertificeerd. Daarnaast slaat 
hout CO2 op. Verder is bij de keuze van het 
hout belangrijk dat het een snelgroeiende 
houtsoort is, waardoor de impact van de 
kap laag is. Tevens is onderhoud van het 
hout een belangrijk punt, door de juiste 
behandeling van het hout is het tientallen 
jaren onderhoudsvrij.

Hallenbad Benrath (D) in aanbouw

Wij, als architecten, werken vanuit het 
oogpunt dat een gebouw meerwaarde 
moet leveren voor de bezoekers en 
gebruikers en dat het van een waardevolle 
toevoeging moet zijn voor de omgeving. 
Duurzaamheid en circulariteit zijn hierbij 
hoge prioriteit. Onze medewerkers 
hebben allemaal mogen stemmen op 
een gebouw wat volgens hen aan deze 
aspecten voldoet. 

Zwembad De Welle in Drachten is het 
gebouw van het jaar 2021 geworden!  
De Welle is volledig in BIM uitgewerkt, 
waarbij wij als bureau een BIM 
coördinerende rol hebben. Daarnaast is 
het gebouw ontworpen met het oog op 
circulariteit. De doelstelling daarbij is 
om een uitermate duurzaam project te 
realiseren met een ambitie om CO2- en 
energieneutraal te zijn. Het terrein zal 
integraal ontworpen worden met het 
gebouw. Ook het materiaalgebruik en 

Hallenbad Höxter (D)

Wij gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
Ons kantoor is gesloten van 24 december tot 3 januari 2022.  Fijne feestdagen!

Nieuwsgierig geworden 
naar onze projecten? 
Scan de QR-code voor 
meer informatie.

VAKANTIESLUITING

Voor de gemeente Ridderkerk hebben 
wij vooronderzoek gedaan voor de 
projectrenovatie van Sportcentrum 
Drievliet te Ridderkerk. Het bestaande 
sportcentrum optimaal verduurzamen 
en up-to-date maken voor de toekomst, 
was het uitgangspunt Voor zowel de 
binnen- als de buitenzijde hebben wij een 
ontwerp gemaakt. De openbare ruimte 
onder en rondom het sportcentrum 
wordt tevens opnieuw ingericht. Tevens 
is onderzocht hoe de (sociale) veiligheid 
op de parkeerplaats onder de hal 
verbeterd kan worden.

 Ontwerp sportcentrum Drievliet, Ridderkerk

Nieuw project


