
Sportaccommodaties
SW Architecten

Zwembad de Bongerd, waterpolo  

SW Architecten

Mensen zijn belangrijker dan gebouwen

Bij SW Architecten ontwerpen wij vanuit de wensen van de toekomstige gebruikers 
van de nieuw te bedenken ruimte(n). Wensen in de ruimste zin. We luisteren niet 
alleen wat gevraagd wordt maar proberen ook goed te begrijpen wat er bedoeld 
wordt. We geven ook feedback op wensen als die onduidelijk zijn, onhaalbaar lijken 
of aan te scherpen zijn. Wat gebruikers belangrijk vinden vertalen wij naar een 
ontwerp en daarna in een gebouw. De vorm van het gebouw volgt uit de 
samenstelling van de gebruikerswensen.  Dit proces noemen wij: eerst het maken 
van een goed werkende machine, daarna een mooie goed werkende machine.

Ook het begrip “gebruikers” van een gebouw vatten wij ruim op. Een 
gebouwbeheerder of schoonmaker zijn ook gebruikers van een gebouw. Wij 
proberen voor iedereen de leefomgeving te verbeteren.
Wij vinden mensen belangrijker dan gebouwen.

Voordat een architect in beeld komt geven wij advies met betrekking tot de 
haalbaarheid van een project en het samenstellen van een programma van eisen. 
Dit draagt bij tot het efficiënter maken van een ontwikkelproces.

Sports Centre de Bongerd, klimmen binnen en buiten  

herinrichting park en renovatie kleedruimten ETV de Helster in Elst  

Samen werken zien wij als het middel om te komen tot succesvolle oplossingen voor 
ontwerp opgaven. Samen werken met de opdrachtgever om een opgave helder en 
scherp te stellen. Samen werken met gebruikers om een gebouw goed te laten 
functioneren. Samen werken met externe partijen om de toepassing van hun kennis 
en ideeën te optimaliseren. Samenwerken in ons bureau om de capaciteit van onze 
medewerkers te gebruiken voor inspirerende, innovatieve ideeën en oplossingen.

Wij vinden respect voor mens en natuur belangrijk. Vanuit die opvatting zoeken wij 
naar oplossingen voor duurzaamheid en circulariteit. Duurzaamheid is een breed 
begrip. Iedereen heeft er een ander beeld bij. Wij onderscheiden verschillende 
onderdelen van duurzaamheid: het gebruik van energie, de juiste keuze van 
materialen, het herbruikbaar toepassen van materialen en het goed en verantwoord 
gebruiken van een gebouw door een gezond binnenklimaat te realiseren.

Mensen zijn belangrijker dan gebouwen

Sports Centre de Bongerd, Barre Fit, workout gebaseerd op ballet  

Multifunctionaliteit

topsport (NOC-NSF)  

bewegen met ouderen  

afnemen van tentamens  

http://swaa.nl

Fysiotherapie de Enk Elst, oefenzaal  Advies met betrekking tot haalbaarheid en het samenstellen van een PVE  

SW Adviseurs

Sports Centre de Bongerd, squash  

Mensen zijn belangrijker dan gebouwen.
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