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Project

In Assen staat op het terrein van GGZ Drenthe nieuwbouw met een atrium waarin  
tropische planten en bomen tot voorbij de eerste verdieping reiken. Op het atrium  
komen enkele gangen uit waaraan de grote, lichte kamers van de bewoners liggen.  
Een baan voor rolstoelen voert door de planten naar de eerste verdieping.  
Het is duidelijk: hier is de healing environment in de praktijk gebracht.

Mooi en gezond

Ballieux: “De vraag was een helend gebouw 
te ontwerpen voor oudere psychiatrische 
patiënten. Het feit dat GGZ Drenthe bij  
een organische architect uitkomt, betekent 
dat deze opdrachtgever beseft dat een 
organische bouwstijl een gunstige uitwerking 
heeft op de cliënten. Mijn enige beperkingen 
waren het oppervlak en het budget. Maar 
door vierkante meters rond te buigen 
optimaliseer je de oppervlakte en door in  
de hoogte te bouwen bespaar je geld.”
Ballieux trok tijdens de ontwerpfase nauw op  

Een organisch gebouw, noemt eigenaar/
gebruiker Ouderenpsychiatrie GGZ Drenthe  
het nieuwe onderkomen Nijlandsborg.  
Maar wat moeten wij ons daarbij voorstellen? 
Een korte uitleg maakt al veel duidelijk: 
Duurzaam en energiezuinig, met een atrium 
dat veel weg heeft van een tropische tuin.  
Maar het zijn toch vooral de foto’s die 
boekdelen spreken.
Nijlandsborg is een groot gebouw met twee 
verdiepingen voor 72 bewoners. Het gebouw 
onderscheidt zich aan de buitenkant door  
de bijzonder vormgegeven ramen, deuren en 
muren zoals we wel vaker zien bij organische 
architectuur: een bouwstijl die de mens 
centraal stelt, maar in het verlengde van  
de ‘helende’ natuur. Of zoals architect  
Marius Ballieux zegt: “Architectuur is  

er voor de mens, niet omgekeerd. Als iemand 
gestrest is, adviseren we vaak: ‘Maak een 
wandeling; ga de natuur in’. Je hebt namelijk 
de natuur nodig om in balans te komen. Omdat 
je behoefte hebt aan zuivere lucht om je heen, 
of een boom om veilig onder te schuilen. De 
moderne stedenbouw werkt echter contrapro-
ductief op onze helende omgeving. Vierkante 
blokkendozen roepen vervreemding en afstand 
op. De organische architectuur met zijn meer 
ronde vormen en andere uitingen probeert het 
tegenovergestelde te bereiken. Die integreert 
de natuur in de bebouwde omgeving.”

Nauwe samenwerking
Wie natuur zegt, denkt aan groen. Groene 
beplanting maakt daarom een belangrijk 
onderdeel uit van de organische architectuur. 

van het allereerste concept van het gebouw, 
zeg maar van de totale installatie. De planten 
in het atrium staan in de  vollegrond in  
een open gat van zo’n 300 vierkante meter. 
Uiteraard inclusief beregeningsinstallatie  
en biologische gewasbescherming.”
Wat resteert is de vraag hoe ‘helend’ deze 
aan pak nu is. Ballieux: “Diverse onderzoeken 
tonen aan dat groen in de directe omgeving 
van de mens een gunstige invloed heeft op 
diens herstel en functioneren. Maar voor wie 
nog twijfelt: we voeren momenteel metingen 
uit in Nijlandsborg naar de productie van 
zuurstof en de reductie van schadelijke gassen. 
De wetenschappelijke cijfers zijn nog niet 
beschikbaar, maar binnenkort hoop ik ook zelf 
te kunnen aantonen dat organische architectuur 
niet alleen mooi is, maar ook heel gezond.”

met tuin- en landschapsarchitect Jørn Copijn en 
de voor de groenaanleg verantwoordelijke partij  
Van der Tol. “Het ontwerp is niet alleen een 
eerste keer bedacht, maar daarna nog een keer, 
en nog een keer. In Delft doen architecten in  
spé namelijk wel kennis op van constructies,  
maar niet van beplanting. Nu heb ik me dit 
laatste inmiddels wel een beetje eigen gemaakt, 
maar ik steun ook graag op andere deskundigen.  
Het draait namelijk om de integratie van de 
beplanting in het interieur. In de organische 
architectuur is de beplanting al een onderdeel 

De planten staan binnen, 
maar wel in de vollegrond

Nieuwbouw GGZ Drenthe
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