
ALYNIA ARCHITECTEN
Architecten- en adviesbureau 
Alynia Architecten zoekt al ruim 
40 jaar voortdurend naar de optimale 
vertaling van de opdracht. Door het 
creëren van ruimte en meerwaarde 
zijn hun ontwerpen relevant voor 
opdrachtgever, gebruiker én 
omgeving. “Wij staan altijd open 
voor nieuwe ideeën en technieken, 
ingegeven door onze innovatie-
drang, maar altijd met het oog 
op verbetering.”

DUURZAAM ONTWERP
Alynia Architecten werkt intensief 
samen met bouwpartners, zoals 
Saint-Gobain Solutions, met als doel 
de meest duurzame ontwerpkeuzes 
te maken. “Wij willen graag gebouwen 
creëren die in harmonie staan met 
hun omgeving, lang en flexibel kunnen 
functioneren en mooi en natuurlijk 
oud kunnen worden.”

BRAND
In 2017 werd de sporthal Westermar 
in Burgum door een uitslaande brand 
volledig in de as gelegd.

“Binnen 20 minuten arriveerde 
de brandweer, maar er was geen 
houden meer aan.”, aldus de 
Leeuwarder Courant destijds. 

Om die reden speelde in de door 
Alynia gewonnen architectenselectie 
brandwerendheid een grote rol.
“De keuze voor een binnendoos-
systeem van Saint-Gobain Solutions, 
opgebouwd uit onbrandbare 
materialen en isolatie, was daarom 
makkelijk gemaakt.” 

DUURZAAM VISITEKAARTJE
“Wij vragen ons bij elk project 
opnieuw af welke ingrediënten kunnen 
bijdragen aan een zinvolle en positieve 
invulling van de plek. Zo werd voor 
dit project extra waarde gehecht aan 
duurzaamheid en circulariteit. Gebruik 
van robuuste en natuurlijke materialen, 
gecombineerd met het vele glas geven 
het gebouw een moderne en 
vriendelijke uitstraling.”

Duurzaamheid vertaalt zich in een 
gewaarborgde kwaliteit en een 
demontabele constructie. Door 
goed te isoleren met extra aandacht 
voor detaillering en luchtdichtheid 
kan de isolatiewaarde zoals bedacht 
op de tekentafel ook in de praktijk 
worden gegarandeerd. Daarnaast is 
een demontabele constructie, 
opgebouwd uit recyclebare materialen, 
een belangrijke voorwaarde voor 
circulair bouwen. 

“Uiteindelijk bleek daarom dat het 
prefab CLADIWALL gevelsysteem 
van Saint-Gobain Solutions de beste 
en meest duurzame oplossing voor 
dit project was.” 

Project: Sportcomplex Nije Westermar - Burgum
Ontwerp: Alynia Architecten
Systeem: CLADIWALL

Pieter Schievink
Architect - Directeur
Alynia Architecten
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