
MOEDERSCHEIMMOONEN 
ARCHITECTS
Bij MoederscheimMoonen Architects 
maken ze vitale, uitnodigende 
gebouwen die inspireren en 
motiveren. Dat slaagt alleen als 
de eindgebruiker centraal staat. 
Daarom realiseren zij hun gebouwen 
samen met de opdrachtgevers en 
gebruikers. Integraal projectadvies 
is daarin de sleutel om te komen 
tot fysieke, maar vooral ook 
sociaal duurzame gebouwen. 
Saint-Gobain Solutions wil dit met 
producten en diensten mogelijk 
maken en is daarmee een 
waardevolle projectpartner.

DREAM IT.

EEN PROJECT 
SLAAGT ALLEEN ALS 
DE EINDGEBRUIKER 

CENTRAAL STAAT

Jelle Rinsema
Architect & Projectleider
MoederscheimMoonen Architects

Project: Huis van Eemnes
Ontwerp: MoederscheimMoonen Architects
Systeem: Binnendoosconstructies met Rc ≥ 4,7 m2.K/W- Cladipan 31
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HUIS VAN EEMNES
Het Huis van Eemnes is de centrale 
ontmoetingsplaats van het dorp. 
In deze nieuwe en duurzame 
accommodatie komen de bewoners 
bij elkaar voor (binnen)sport, cultuur, 
educatie, informatie, advies, zorg 
en welzijn. Zo bevinden er zich 
verschillende multifunctionele zalen 
en een zeer royale sporthal van ruim 
2000 m2. Deze is op haar beurt weer 
onder te verdelen in drie aparte zalen.

De belangrijkste ontwerpuitgangs-
punten van de sporthal waren een 
aangenaam comfort voor de 
eindgebruiker en een breed 
toepassingsgebied. De sporthal is 
geschikt voor vele indoorsporten 
en is daarnaast te gebruiken als 
evenementenruimte. Met een 
capaciteit van 1500 mensen is de 
ruimte zeer geschikt voor gezellige 
activiteiten als concerten, shows, 
beurzen en bedrijfssportdagen. 

De uitstekende akoestiek wordt 
gewaarborgd door de geperforeerde 
binnendozen. Een groot deel van het 
geluid wordt namelijk geabsorbeerd 
door de wand, waardoor de nagalm-
tijd zeer beperkt blijft. De glas-
wolisolatie die hierachter zit, 
zorgt tevens voor een zeer goede 
geluidsisolatie. De systemen van 
Saint-Gobain Solutions zijn daardoor 
erg breed inzetbaar.

SOCIAAL DUURZAAM
Het sociaal duurzame aspect is nu 
belangrijker dan ooit. Hoewel dit 
vanuit het ontwerp al geruime tijd 
een belangrijk aspect is, zijn er steeds 
meer producten die het ontwerp 
op dit vlak ondersteunen of zelfs 
mogelijk maken.  

“Als architect pakken we onze rol
om hiervoor de meest geschikte 
systemen voor te schrijven.”

INNOVEREN
Goede architectuur kan alleen 
ontstaan wanneer visie en realisme 
hand in hand gaan. Dat vraagt 
om efficiëntie en op haar beurt 
om nieuwe technieken en slimmere 
processen. De innovatieve 
Metal Cladding Solutions van 
Saint-Gobain Solutions zijn daarvan 
een uitstekend voorbeeld. Zij vormen 
de brug tussen architectuur en het 
comfort van de eindgebruiker.
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