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Over ontmoeten in de Abdij
Al eeuwenlang vormt de Abdij een belangrijke ontmoetingsplaats voor Zeeland. 
Het complex is met de Lange Jan van grote afstand herkenbaar. Het ‘Huis van 
de Provincie’ brengt Zeeland en haar omgeving samen. Elke twee jaar brengt de 
Abdij de wereld samen tijdens de uitreiking van de Four Freedom Awards.

Met haar rijke historie en diep 
gewortelde tradities gaat de inrichting van de Abdij ook met de tijd mee. Sinds 
2013 is de ambtelijke organisatie van de Provincie Zeeland er compleet 
gehuisvest. In opdracht van het provinciebestuur werkt de organisatie er via 
zichtbare resultaten en in onderlinge samenhang en samenwerking voor Zeeland.

Met haar ontmoetingsfunctie maakt de Abdij dat werk mogelijk. Het brengt 
mensen samen, eigentijds, in diverse vormen, in de stijl van Zeeland, land in zee. 
Samen werken we aan de resultaten voor Zeeland!
(bron: Provincie Zeeland, Abdij ontmoetingswijzer, 25 februari 2015)
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Ontwerp ontmoetingsruimte als inleiding tot implementatie van het nieuwe werken voor de Provincie 
Zeeland.

In het uit de twaalfde eeuw daterende Provinciehuis in Middelburg heeft M+R een ontmoetingsruimte 
met aangrenzende binnentuin ontworpen. De ontmoetingsruimte is een pleisterplaats centraal 
gelegen in de Abdij waar de medewerkers van de Provincie Zeeland elkaar kunnen ontmoeten. 
Binnen de monumentale structuur van het gebouw zijn door M+R grote openingen aangebracht 
zodat de ontmoetingsruimte open en makkelijk toegankelijk is. De openingen zijn geconcipieerd uit 
een lijnenspel van verbindingen geïnspireerd op de stedenbouwkundige vernieuwingsplannen van 
Parijs door Georges-Eugène Haussmann voor de Avenue des Champs-Élysées en als metafoor een 
paalhoofd met haar indrogingsscheuren: een centrum met verbindingslijnen. 
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Verbindingslijnen
De verbindingslijnen hebben de ruimten en haar gebruik gedefinieerd, de binnen 
de lijnen ontstane eilanden zijn vormgegeven als verschillende ontmoetings- of 
overlegplekken. De kleurstelling van de ruimte is gerelateerd aan het kleuren pallet 
van de Provincie Zeeland, alsook het materiaalgebruik waarbij folklore is vertaald naar 
toepassingen van deze tijd; innovatief en duurzaam. Het lijnenspel gaat door tot in de 
binnentuin waar houten vlonders (pieren) zijn gesitueerd, deze leggen een natuurlijke 
relatie naar de entrée en omliggende functies. De volgende stap is dat de spiegelende 
folly in de binnentuin wordt gerealiseerd, als uitbreiding van de capaciteit van de 
vergader- en ontmoetingsruimten en het vernieuwen van de entrée.



Herkenbaar Zeeuws 
De architect verwerkte in de 
Heerenkamer verschillende Zeeuwse 
elementen. Zo heeft de blauwe 
zijwand panelen met een print van 
visserstruien, komt de Zeeuwse 
klederdracht terug in de 
kantelementen op wandpanelen en 
is de Zeeuwse knoop verwerkt in de 
lopers op de tafels. Het vertrekpunt 
bij de indeling van de ruimtes is het 
werken met zichtassen. Op basis van 
deze zichtassen, de landlijnen, zijn 
de ‘eilanden’ ingedeeld en de drie 
uitgangen geplaatst. De natuurstenen 
vloer in de Heerenkamer geeft deze 
landlijnen weer.
 
(bron: Provincie Zeeland, Abdij ontmoetingswijzer, 
25 februari 2015)



Fotografie: Silco Saaman (s2foto)

Nieuwe ontmoetingsruimte
De Abdij als werkplek is een unieke locatie. Bijzonder en prachtig, 
maar navraag bij medewerkers leerde dat er veel behoefte is aan 
meer ontmoeting met collega’s, omdat dit binnen de Abdijmuren 
niet vanzelf gaat. En dat terwijl het ontmoeten van collega’s 
erg belangrijk is. Daarom hebben we van de Heerenkamer (de 
voormalige Bakkerij) een ontmoetingsruimte gemaakt met de drie 
O’s in het achterhoofd: elkaar Ontmoeten, ideeën Ontwikkelen 
en in een prettige omgeving Overleggen. Deze ruimte is zeer 
geschikt als flexwerkplek voor medewerkers en externen en als 
broedplaats voor creativiteit en samenwerking.
 
(bron: Provincie Zeeland, Abdij ontmoetingswijzer, 25 februari 2015)



Zeeland, Land in Zee

In de nieuwe vergaderruimtes vind je de Zeeuwse DNA-kleuren en het lijnenspel 
van Zeeland, Land in Zee. Dat staat voor de landlijnen en zeegolven die met 
elkaar zijn verweven en zo typisch zijn voor Zeeland. De naam Zeeland zegt dan 
genoeg. Eilanden, zeearmen, zandplaten: de regio heeft een kustlijn van 650 km. 
Dat is tien keer die van België. Overal in Zeeland sta je binnen een kwartier aan 
open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb 
en vloed, onderscheidt Zeeland van andere Europese regio’s. De banieren die je 
hier ziet hangen in de vergaderruimtes. Deze zijn afkomstig van Zeeland, Land in 
Zee kleurenwaaier. Het lijnenspel en de kleuren komen ook terug op de muren in 
de gang.
 
(bron: Provincie Zeeland, Abdij ontmoetingswijzer, 25 februari 2015)

Fotografie: Silco Saaman (s2foto)



Vernieuwde ruimtes 
Naast de Heerenkamer zijn ook de naastgelegen vergaderzalen en het 
bedrijfsrestaurant vernieuwd. Deze hebben dezelfde uitstraling en gedeeltelijk 
dezelfde functies als de ontmoetingsruimte. Zo staat in het bedrijfsrestaurant een 
nieuwe koffievoorziening, net als in de Heerenkamer.
 
(bron: Provincie Zeeland, Abdij ontmoetingswijzer, 25 februari 2015)

Fotografie: Silco Saaman (s2foto)



Binnentuin Heerenlogement

De naastgelegen binnentuin van het 
Heerenlogement is de verbinding tussen 
de hoofdingang en de Heerenkamer. 
Deze tuin is in de afgelopen maanden 
ook opgeknapt. De deur naar de tuin, die 
alleen bij goed weer geopend zal zijn, 
bevindt zich ook op een landlijn en op een 
centrale plek. Hierdoor wordt de binnentuin 
een laagdremelige ruimte om elkaar te 
ontmoeten of te lunchen. Met het nieuwe 
meubilair dat nog komt wordt het een fijne 
afwisseling om te flexwerken of om te 
overleggen met collega’s.
De fontein met het beeld ‘Middelburg’, 
ontworpen door Paul Grégoire, is op 17 mei 
1960 aangeboden tijdens de opening van 
het provinciehuis. Het is schoongemaakt en 
opgeknapt en blijft een prominent beeld in 
de binnentuin van het Heerenlogement.
 
(bron: Provincie Zeeland, Abdij ontmoetingswijzer, 25 februari 2015)

Fotografie: Silco Saaman (s2foto)inspiratie: Mirror House, Ekkerhard Altenburger
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