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FMN in gesprek met… FMN heeft verschillende kringen en (regio)commissies. De leden die actief zijn voor de vereniging spreken in de dagelijkse praktijk vaak mensen met een interessante  
of in het oog springende mening over uiteenlopende onderwerpen. In FMI maandelijks een gesprek tussen een FMN-lid en iemand uit het werkveld.

Het ‘Provinsjehûs’ fungeert als een inspirerende werk- 
en ontmoetingsplek voor inwoners, partners en me-
dewerkers van de provincie Fryslân. Met dit nieuwe 
provinciehuis heeft het cradle-to-cradleprincipe er 
een visitekaartje bijgekregen in Nederland. 
Het nieuwe Provinsjehûs’ is in lijn met de voorbeeld 
rol die de provincie Fryslân wil vervullen. Kring 
Duurzaam sprak hierover met Josette Soyer (inhouds-
deskundige (Europese) aanbestedingen facilitair) en 
Babs Dijkstra (projectleider facilitaire diensten) van 
de provincie Fryslân, en René de Klerk adviseur bij 
Adviesbureau Rendemint BV.
Soyer: ‘Tijdens de inkooptrajecten en ontwerp van 
de inrichting hebben we duurzaamheid op een 
voortvarende manier opgepakt. In het pand werken 
ruim 900 ambtenaren en het heeft energielabel A 
verkregen. Een van de redenen hiervoor is dat het 
pand energie betrekt uit de warmte- en koudeopslag 
vanuit een pluim in de bodem. Deze pluim wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden om de balans 
tussen koud en warm gedurende de seizoenen goed 
te houden. Het licht van buiten wordt gespiegeld 
door middel van horizontale spiegelvlakken om een 
zo hoog mogelijke lichtinval te verkrijgen. De aan-
gebrachte verlichting is geschakeld op aanwezigheid 
en lichtintensiteit. Daarnaast zijn alle werkruimtes 

voorzien van CO2-geregelde ventilatie. Dit houdt de 
ruimtes lekker fris op momenten dat ze intensief 
worden gebruikt. Op momenten dat ze leeg staan 
wordt er geen energie zinloos ingezet’. 

Interieurteam
Dijkstra: ‘Het interieurteam is als onderdeel van het 
gehele bouwteam van het provinciehuis verantwoor-
delijk voor de inrichting van het gebouw. Om onze 
verregaande duurzame ambitie te kunnen waarmaken 
hebben we het team versterkt met René de Klerk. Onze 
ambities bleken realiseerbaar zonder afbreuk van het 
oorspronkelijk ontwerp en zonder meerkosten. We 
hebben voor de provincie een flexibele, gezonde 
werkomgeving gerealiseerd, CO2-neutraal met veel 
natuurlijke materialen.
Voor een groot deel van het meubilair hebben we 
gewerkt vanuit de cradle-to-cradlevisie. Dit principe 
gaat er vanuit dat er niet gekozen hoeft te worden 
tussen economische of ecologische voorspoed. Zij 
kunnen elkaar juist versterken wanneer nagedacht 
wordt tijdens de ontwerpfase van producten en ge-
bouwen. De materialen kunnen na de gebruiksperi-
ode zonder kwaliteitsverlies hergebruikt worden’. 
De Klerk: ‘In het gedachtegoed van cradle to cradle is 
het gebruik van samengestelde grondstoffen die niet 

makkelijk te scheiden zijn uit den boze. Het samenstel-
len van grondstoffen gebeurt hedendag echter nog 
heel erg veel. Denk maar eens aan gefineerde en ge-
lakte MDF-platen, of de gestoffeerde banken be-
staande uit een spaanplaat met vastgelijmd koud-
schuim en een geniet meubelstofje er over heen. 
Niemand die de moeite zal nemen om dit te herge-
bruiken. De duur aangekochte spulletjes gaan na zo’n 
vijftien jaar rechtstreeks de verbrandingsoven in. De 
provincie Fryslân wilde hierin niet meegaan.’

Slim ontwerp meubilair
De Klerk gaat verder: ‘Door slim na te denken over 
ontwerp van meubilair kan deze verspilling van 
grondstoffen voor een groot deel voorkomen worden. 
Het maakt producten tijdens het gebruik flexibel en 
na gebruik gelijkwaardig recyclebaar wanneer je op 
grondstofniveau denkt. Dit heet design for easy disas-
sembly en vormt een werkelijke duurzame oplossing 
voor interieurontwerpen’. 
De provincie Fryslân maakt gebruik van modulair 
opgebouwde kasten bestaande uit vol houten panelen. 
De deuren hebben een strakke hoes die erg lijkt op 
wit HPL. Deze hoes is speciaal door Rendemint 
ontwikkeld samen met stofferingstechniek HFU 
zodat het binnen het inrichtingsplan valt. Er worden 

geen verbindingen tussen grondstoffen gemaakt die 
na gebruik niet of moeilijk te scheiden zijn. 
De kasten zijn eenvoudig te verlengen of in te kor-
ten. Bovendien vergt tijdelijke opslag nauwelijks 
ruimte omdat het systeem in wezen bestaat uit 
dunne elementen die op locatie opgebouwd worden. 
De Klerk: ‘Tijdens transport heeft dit circa zeventig 
procent volume gescheeld ten opzichte van metalen 
archiefkasten, dat hebben we ook terug gezien in 
een verlaging van kosten’. 

Flexibliliteit
Soyer: ‘Flexibiliteit komt overal in naar voren. De 
buffetmeubels in het uitgiftegedeelte van het bedrijfs-
restaurant zijn inter-modulair, dat maakt dat met 
weinig moeite en zonder gereedschap de functie ervan 
gewijzigd kan worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
warmhoudplaat, koelbak of soeppan in een handom-
draai uitgewisseld worden, zodat de aanbieding van 
de week op de beste plaats in het uitgiftegedeelte staat’.
De concentratieruimten bestaan uit halfhoge wanden 
met akoestisch materiaal aan de binnenzijde, ook deze 
meubels zijn eenvoudig verplaatsbaar. De elektriciteits-
voorziening verhuist eenvoudig mee door het verplaat-
sen van de toevoerlussen boven de systeemplafonds.
Het slimme ontwerp heeft hedendaagse (veel ge-

Inge Jansen De provincie Fryslân heeft in het centrum van Leeuwarden een nieuw 

provinciehuis gebouwd dat volledig in lijn is met de doelstellingen 

rondom duurzaam inkopen en duurzaam bouwen. Op 22 mei jongst-

leden is het geopend door Koningin Beatrix. Een gesprek met direct 

betrokkenen over dit omvangrijke project. 
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>  Inge Jansen is werkzaam als project- en milieucoördinator 
binnen het Facilitair Service Bedrijf van Delta Lloyd en is mede-
voorzitter van Kring Duurzaam. 

bruikte) toxische stoffen in de interieurbranche zoals 
formaldehyde geëlimineerd. Deze stoffen belandden 
in het binnenklimaat van kantoren en woningen en 
kunnen een schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mensen. Dat is in dit project voorkomen. 
De provincie Fryslân heeft vele kilo’s minder mate-
riaal in hoeven kopen omdat er kritisch gekeken is 
naar ontwerp van meubilair. Een ander voorbeeld 
zijn de kastjes van de pantry’s. Ze hebben geen dub-
bele zijden en geen achterwand omdat de muur al 
keurig afgewerkt was. 
De Klerk: ‘Het gebruikte basismateriaal voor het ge-
hele project is Asco Timber bestaande uit rubberwood. 
Dat is een restmateriaal uit de latex-industrie en geheel 
vrij van het gevaarlijke formaldehyde. Het is CO2-

neutraal én er hoeft geen bos voor gekapt te worden. 
Dit materiaal ontvangt binnen enkele weken het of-
ficiële C2C-certificaat van hoog niveau. Een groot deel 
van het interieur is hiermee dan ook echt cradle-to-
cradle-gecertificeerd’.

Hergebruik materialen
Soyer: ‘Om te garanderen dat de gebruikte materialen 
straks daadwerkelijk opnieuw gelijkwaardig herge-
bruikt worden heeft Rendemint voor ons contracten 
met terugnamegaranties afgesloten met onze leveran-
ciers. Wij verplichten ons binnen het contract dat we 
de materialen na gebruik terugleveren aan de leve-
rancier en zij hebben zich verplicht deze minimaal 

gelijkwaardig te hergebruiken. Dit betekent dat na 
vijftien jaar ongeveer 140.000 kg materiaal opnieuw 
en gelijkwaardig ingezet kan worden en niet gedumpt 
of verbrand wordt. Uitgedrukt in afvalcontainers gaan 
er in plaats van ruim honderd containers slechts twee 
stuks richting de verbrandingsovens’.
Dijkstra: ‘Vooraf kennis verkrijgen over toepassing 
van cradle to cradle in een inrichtingsproject is aan 
te raden. Snel gemaakte vergissingen zoals het defini-
tief verlijmen van cradle-to-cradlematerialen liggen 
op de loer. Want het klinkt natuurlijk leuk C2C-ge-
certificeerde materialen, maar door het vast te lijmen 
aan andere grondstoffen wordt de essentie van het 
principe gemist, en nog belangrijker: met een goede 
begeleiding gedurende het traject bleek onze duur-
zame ambitie geheel budgetneutraal gerealiseerd te 
kunnen worden’.
De provincie Fryslân is trots op haar gebouw en laat 
het u graag zien. Hebt u interesse in een rondleiding 
of heeft u vragen over het provinciehuis, stuur dan 
een mail naar Josette Soyer j.soyer@fryslan.nl of Babs 
Dijkstra babs.dijkstra@fryslan.nl.  fmi
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