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Zakelijke  
terugblik 
karin en SaSkia 
Belangrijkste moment: 
Cobouw award 
nominatie met Stadhuis 
Eindhoven; erkenning 
voor onze aanpak.
Mooiste deal: Launching 
partner van het Circular 
Design Collective; we 
gaan samen circulair 
ontwerpen verder 
professionaliseren en 
toegankelijker maken 
voor opdrachtgevers in 
bouw en vastgoed.
Corona: Een gevoel van 
verantwoordelijkheid 
overheerst, gezond 
blijven en zorgen 
dat we onze bijdrage 
blijven leveren. Onze 
wendbaarheid komt 
goed van pas. 
Wie heeft je geïnspireerd: 
Arno de Wijn, 
projectleider bij 
horecapaviljoen 
Vondeltuin. Zo mogelijk 
nóg ambitieuzer op  
het gebied van 
circulariteit.

PerSoonlijke  
terugblik 
karin 
Mooiste moment: 5 jaar 
getrouwd.
Topserie Netflix: Working 
moms; over the top 
hilarisch herkenbaar.
Beste Boek: De meeste 
mensen deugen van 
Rutger Bregman; 
realistisch positief
Beste tv-programma: 
Tegenlicht.
Vakantie: Op een boerderij 
in Woudenberg; vissen, 
wandelen, kalfjes aaien, 
heerlijk!
Corona: Eerst mega 
intens met 2 jonge 
kinderen thuis, nu een 
flexibele en vrije manier 
van werken vanuit huis 
en op bureau. 
Wat maakte de meeste 

‘Verbeter de wereld, 
te beginnen bij de bouw’

DOOR architecten is een jong 
Amsterdams bureau dat werk 

maakt van welzijn op de werkvloer. 
Circulair, dat is voor hen 

vanzelfsprekend. Oprichters Karin 
Dorrepaal en Saskia Oranje zetten 
hun visie uiteen aan de hand van 

enkele projecten. 

Saskia Oranje 
Oprichter DOOR

- teKst fabian tax 

De Tuin van BRET vormt een 
groene oase tussen het beton 
en de verkeersstromen van 
Sloterdijk. Creatieve bedrijven 
houden kantoor in felrode 
paviljoens, met een wijngaard 
voor zich. De 15 medewerkers 
van DOOR werken in het 
PIT lab. Een ‘pittig, levend 
experiment’ dat meteen een 
showcase is voor hun aanpak en 
opvattingen. ‘We zijn koplopers 

op het vlak van sociale 
duurzaamheid en circulariteit’, 
constateert Oranje. ‘Daarin 
willen we samen met onze 
partners, opdrachtgevers en de 
bouwindustrie impact maken.’

‘Het is tijd voor een 
systeemverandering. We 
hebben tegen elkaar gezegd: 
onze kinderen moeten niet 
meer weten wat afval is’, vult 
Dorrepaal aan. 

Hoe we werken maakt 
volgens het architectenbureau 
deel uit van die systeem-
verandering. ‘We hebben 
steeds minder stenen nodig’, 
zegt Oranje. ‘Werken wordt 
een hyperdigitale activiteit. 
Je staat altijd in verbinding 
met elkaar, er is altijd wel 
een apparaat dat aan staat. 
Werken doe je vanuit huis, of 
in slimme gebouwen waar je 
met handige sensoren je eigen 
comfort regelt.’ Dorrepaal: 
‘Zeker nu we thuiswerken 
collectief hebben ontdekt, 
hebben we geen middelmatige 
kantoorgebouwen meer 
nodig. Als tegenhanger van 
al dat digitale geweld voelen 
we de behoefte aan uit staan. 
Aan rust, aan plekken waar 
je kan ontkoppelen, alleen 
of samen. Waar je zintuigen 
voelen, proeven en ruiken 
de bovenhand krijgen boven 
horen en zien. Een natuurlijke 
omgeving helpt daarbij. In ons 
PIT lab experimenteren we 
daarmee.’

Dat is te zien in de ‘kas’ 
op de bovenste verdieping, 
waar aangenaam geurende 
kruiden opschieten tussen 
gerecyclede kozijnen. Oranje: 
‘Er fladderen hier vlinders 
rond, en we plukken frambozen 
en bramen van onze eigen 
gevel. De voldoening die dat 
geeft!’ Maar dat niet alleen: 
‘Ook de productiviteit en het 
welzijn van de werkende mens 
stijgen als hij of zij zich af en 
toe kan terugtrekken in zo’n 
rustgevende omgeving. Dat 
wijst onderzoek uit. Daarom 
ontwerpen wij werkomgevingen 
waar slimme technologie en 
natuurlijke principes in balans 
zijn. Het ON/OFF-model, zo 
noemen we dat.’

Het Stadhuis van Eindhoven 
is door team !MPULS met 
DOOR en Rudy Uytenhaak als 

indruk: Flexibiliteit van 
team en gezin.
 
SaSkia 
Mooiste moment: Geboorte 
van mijn dochter Isa.
Beste Boek: 
Bekentenissen van een 
afvallig milieuactivist, 
Kingsnorth.
Beste tv-programma: Louis 
Theroux.
Vakantie: Op de boerderij 
in Oost-Groningen. 
Echt genieten van 
het Nederlandse 
oerlandschap.
Corona: Ingrijpende 
wake-up call. Hard 
werken, maar ook 
meer waardering voor 
thuis, vrienden, familie.
Vanzelfsprekendheden 
vallen weg.
Wat maakte de meeste 
indruk: De fragiliteit 
van ons systeem, het 
effect van groepsgedrag 
zowel in positieve als 
negatieve zin. 
 
Zakelijke  
vooruitblik 2021 
karin en SaSkia 
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021? De volgende stap 
zetten in de transitie van 
lineair naar circulair. 
Op systeemniveau. 
Onderzoeken als Ex Tax 
‘belastinghervorming 
Circulaire Bouw-
economie’ helpen 
daarbij. Samen met 
andere koplopers in 
de bouw willen we 
de stap zetten van 
voorbeeldprojecten naar 
een andere manier van 
ontwerpen, bouwen en 
leven.
2 Grootste uitdaging? Al 
onze opdrachtgevers 
meenemen in hun 
volgende stap richting 
een circulaire economie, 
ook als ze daar niet 
expliciet om vragen.
3 Wat ga je komend jaar 

anders aanpakken? Meer 
tijd voor reflectie. Waar 
staan we als team, wat 
hebben we geleerd 
van onze opgeleverde 
projecten, wat vinden 
onze opdrachtgevers? 
En dan weer de lessons 
learned toepassen!

PerSoonlijke 
vooruitblik 2021 
karin 
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? Meer tijd nemen 
om op te laden, minder 
laten leiden door waan 
van de dag
2 Wat staat absoluut 
in je agenda? Tripjes 
met gezin, man, 
beste vriendinnen en 
compagnon
3 Goed voornemen? 
Bewuster genieten van 
diepe relaties
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder? Meer: 
rust en daarna flow 
Minder: afleiding door 
dagelijkse dingen.

SaSkia 
1 Goed voornemen? Dit 
jaar word ik 40, dat lijkt 
me een mooi moment 
om geen tijd meer aan 
onzin te besteden. Wat 
vind ik onzin? Kleine 
ergernissen, nutteloos 
piekeren, dat werk.

www.doorarchitecten.nl 

architecten getransformeerd 
tot een duurzaam en 
uitdagend gebouw. Van 
energielabel G ging het naar 
energielabel A+++. Van alle 
uitgaande materialen is 95% 
hoogwaardig hergebruikt of 
gerecycled. Daarnaast zijn 
de slimste nieuwe technieken 
toegepast. Zo kunnen met 
sensoren verlichtingsniveaus 
en temperatuur per werkplek 
worden gereguleerd, en als 
de ramen worden geopend 
wordt de ventilatie automatisch 
aangepast. Dorrepaal: ‘We 
brachten een natuurlijke laag 
aan, buiten en binnen. Zo 
verbeteren we met de gemeente 
de leefbaarheid van het 
stadshart en de werkomgeving.’ 

Een essentieel onderdeel 
van een gezonde werkdag 
is bewegen. ‘Een goede 
werkomgeving verleidt mensen 
om in beweging te komen’, 
legt Oranje uit. ‘Het maken 
van diverse plekken met een 
hoge aantrekkingskracht 
helpt daarbij. Daarom is 
er voor de Stadhuistoren 
een plan gemaakt waarbij 
stilteverdiepingen mensen 
een plek bieden om zich te 
concentreren, versterkt door 
kalmerend en geurend groen. 
En dan het liefst met de trap 
erheen natuurlijk.’

Wat aantrekkelijk is, hangt 
ook samen met de mensen en 
cultuur van een organisatie. 
DOOR gaf C-Bèta, een 
circulaire bedrijvenhub in 
Hoofddorp een ‘playscape’. 
Hier kunnen ze in de 
middagpauze de wand van 
de vergaderunit beklimmen. 
Werken en spelen dus. 

Dorrepaal: ‘Want door spelen 
word je wel tot 30 procent 
creatiever, wijst onderzoek uit. 
Zo draagt een ontwerp bij aan 
één de kernkwaliteiten van 
succesvolle bedrijven.’

Interieur 

Stadhuistoren 

Eindhoven

Entreetuin 

Stadhuis 

Eindhoven

Horeca-

paviljoen

Vondeltuin

Circulaire 

bedrijfshub 

C-Bèta

Puur materiaalgebruik maakt 
een ruimte of een gebouw 
af. Warm hout, koele steen. 
Oranje: ‘In onze ontwerpen is 
dat het liefst hernieuwbaar of 
hergebruikt. Het recentelijk 
opgeleverde horecapaviljoen 
Vondeltuin in het Vondelpark 
laat zien hoe ver je kunt gaan. 
Bij het ontwerpproces hebben 
we intensief gebruikgemaakt 
van BIM. Daaraan hebben 

we een digitaal dashboard 
gekoppeld dat de prestaties 
op het vlak van energie, 
materiaal, water en comfort 
meet. Zo hebben we de meest 
duurzame keuzes gemaakt.’ 
Dorrepaal: ‘Met een dergelijke 
werkwijze kunnen we slimmer 
ontwerpen, met als resultaat 
toekomstbestendige gebouwen 
die simpelweg fijn zijn om in te 
zijn.’ •

Karin Dorrepaal 
Oprichter DOOR


