
HNW kantoor . natuur & milieu 

Het duurzaam vernieuwde kantoor van Stichting 
Natuur & Milieu is ingericht volgens de principes 
van Het Nieuwe Werken (HNW). Met een grote 
ingreep in het interieur werd de overgang naar 
HNW gefaciliteerd. Door verschillende type werk-
plekken te introduceren is het gedrag, de routines 
en de cultuur op de werkvloer positief verandert. 
Er is een brainstormruimte gekomen, een informele 
overlegplek en er zijn diverse aanlandplekken bij-   
gekomen. Naast faciliteiten voor intern gebruik zijn 
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Duurzaam werken volgens de principes van Het Nieuwe Werken

er ook werkplekken voor externen, zoals de aanland-
plekken in de gang en de kantine. Duurzaamheid is 
het uitgangspunt voor de overgang naar HNW en is 
tevens het uitgangspunt voor het materiaalgebruik 
van het interieur. Het maatwerk, zoals de balie, de 
aanlandplekken en het kantine meubel, is gemaakt 
van greenpanel en gefineerd met duurzaam bam-
boe. Stichting Natuur & Milieu kan met haar nieuwe 
interieur naast werken volgens de principes van HNW 
ook haar duurzame doelstellingen overbrengen.

Interieur Natuur & Milieu

Studio Kaart - Ondiep Zuidzijde 6, 3551 BW Utrecht, Nederland, tel +31(0)30-7073103, mail : info@studiokaart.nl, website : www.studiokaart.nl kvk 56074654



Stichting Natuur & Milieu is gehuisvest in een mon-
umentaal pand in hartje Utrecht. Hun locatie ken-
merkt zich door een wirwar aan gangen en kamers, 
die gecentreerd liggen rondom een  monumentaal 
traphuis. De uitdaging voor het ontwerp was de 
herkenbaarheid van N&M in het pand te vergroten 
door de identiteit en duurzame missie zichtbaar te 
maken en de principes van Het Nieuwe Werken 
toe te passen. 

Duurzaamheid
Er zijn vijf ruimtes vernieuwd; de receptie, de ver-
gaderzaal, de ontmoetingsgang, het werkcafe en 
de brainstormruimte. In alle vijf de ruimtes is dezelf-
de vormentaal en materiaalgebruik toegepast, 
waardoor er eenheid en herkenning ontstaat. Voor 
het maatwerk is het duurzame greenpanel ge-
bruikt, dat afgewerkt is met bamboe fineer en 
wolvilt. Het greenpanel is aan de zijkanten openge-
laten zodat het materiaal en dus ook de duurzame 
achtergrond zichtbaar is. 

Identiteit
Om de identiteit van N&M zichtbaar te maken 
zijn er in het interieur verschillende markeringen 
geplaatst. In de vergaderzaal is een fotowand 
aangebracht met een windmolen in een Hollands 
landschap en op de balie en het kantinemeubel is 
de ampersand, het beeldmerk van N&M verwerkt. 
Tevens wordt er gewerkt aan een routing door het 
gebouw, waar de iconen van de huisstijl de ver-
schillende zones en kamers aanduiden.

Kleurgebruik
De kleuren zijn voortgekomen uit de huisstijl van 
Natuur&Milieu en zijn vertaald naar interieur- 
kleuren. De algemene kleurkaart omvat een neu-
trale basis van zwart-wit-grijs met accentkleuren; 
rood, blauw, groen en bruin/geel in diverse tinten. 
De ruimtes hebben verschillende kleurstellingen 
voortkomend uit de algemene kleurkaart. Hierdoor 
ontstaat er diversiteit in de werkomgevingen. 

Hergebruik 
Naast nieuw meubilair zijn er ook oude meubels 
hergebruik in het vernieuwde interieur. Zo zijn 
de Ahrend stoelen met de natuurprints van Tord 
Boontje gerecycled in de kantine en de vergader-
ruimte. De rode Swan chairs van Arne Jacobs zijn 
in de gang toegepast bij de informele overlegplek. 
En de crosslights van Jan Melis en Ben Oostrum ver-
lichten wederom de kantine ditmaal voorzien van 
LED-verlichting.

Ergonomie
Het Nieuwe Werken geeft gebruikers de vrijheid om 
te werken in verschillende houdingen. Om een ver-
antwoorde werkplek te garanderen zijn de nieuwe 
zitmeubels uitgekozen op basis van ergonomische 
kwaliteiten. De ergonomische kantel kruk Fungo is 
toegepast bij de aanlandplekken in de gang en 
de kantine en er zijn ergonomische zitzakken in de 
brainstormruimte geplaatst.

Greenpanel
Greenpanel® voldoet aan de strenge normen voor 
samengestelde hout producten van de California 
Air Resources Board (CARB). Dat betekent dat de 
emissie van formaldehyde binnen de vastgestelde 
grenzen blijft (minder dan 0,08 ppm). De fabrikant 
van het plaatmateriaal is een van de eerste lever-
anciers in Europa die aan deze hoge eisen voldoet. 
De platen worden sneller geperst, wat energie 
bespaart. Het plaatmateriaal is volledig biologisch 
afbreekbaar en kan 100% worden hergebruikt.

Moso Bamboe Fineer 
Officiële Levenscclusanalyse (LCA) en Carbon 
footprint studies - conform ISO 14040/44 - hebben 
aangetoond dat Moso bamboe fineer CO2 neu-
traal is over de hele levenscyclus. Bamboe is de 
snelst groeiende plant ter wereld
De reuzenbamboesoort MOSO groeit tot een 
lengte van 20 meter hoog, en is na 5 jaar klaar om 
geoogst te worden voor gebruik in duurzame pro-
ducten. Dit staat in scherp contrast met de groe-
isnelheid van hardhoutsoorten die vaak pas na 50 
jaar kaprijp zijn, en hierdoor ook steeds schaarser 
- en dus duurder - worden. 

Duurzaam ontwerpen en hergebruik    

Materiaal
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