Naturalis Biodiversity Center Leiden

Prints dragen bij aan
inspirerende kantooromgeving
Tekst Wilbert Leistra Fotografie Betiche visuele beleving

De prints en folies zijn geselecteerd uit het immense
digitale archief van het museum.

Om een inspirerende kantooromgeving in Naturalis Biodiversity Center te creëren, ontwierp Betiche visuele beleving
prints en folies.

Naturalis Biodiversity Center in Leiden
onderzoekt de natuur om biodiversiteit te
behouden. Deze kerntaak stond centraal
in het ontwerp van Hollandse Nieuwe
architectuur en interieur voor de transformatie van het casco gerenoveerde
kantoorgedeelte tot werkomgeving,
ontmoetingsgebieden en balies. Ook
moest de museumarchitectuur herkenbaar
zijn in het kantoorgedeelte. Om een
inspirerende kantooromgeving te creëren,
selecteerde Betiche visuele beleving uit
Den Haag uit het immense archief van het
museum afbeeldingen die als prints en
folies zijn toegepast.
Naturalis Biodiversity Center is uitgebreid en
gemoderniseerd. Het museum, onderdeel van
het instituut, is als geheel nieuw gebouw tegen
het bestaande gebouw geplaatst. Het kantoorgedeelte voor medewerkers en onderzoekers
is vernieuwd en heeft een complete interieurtransformatie ondergaan. De kantoren zaten
tijdens de bouw en renovatie in een tijdelijk
gebouw aan de overkant van de huidige
locatie. “De verschillende werkzaamheden hadden allemaal hun eigen eisen, zo bleek. Om die
eisen helder te krijgen, hebben we een aantal
activiteiten georganiseerd”, vertelt Christiaan
Fokkema, interieurarchitect bij Hollandse
Nieuwe.

32

Inventarisatie
Voordat Hollandse Nieuwe het ontwerpconcept
opstelde, heeft het bureau in samenwerking
met Naturalis een inventarisatie van de wensen
en eisen gehouden. “We hebben met behulp
van een digitale tool dataonderzoek onder alle
medewerkers gehouden. Ze konden onder
andere hierin hun voorkeuren aangeven. Hieruit
kwam een aantal conclusies per type medewerker, dus voor het kantoorpersoneel, maar
ook voor de onderzoekers apart. Ook werd
duidelijk welke teams het beste bij elkaar
konden werken. Hieruit ontstond een vlekkenplan dat als basis voor ons ontwerp heeft
gediend”, legt Fokkema uit.
Ook moest de identiteit van Naturalis naar
voren komen in het ontwerp, vervolgt de
interieurarchitect. “Naturalis onderzoekt de
natuur om biodiversiteit te behouden. Iedereen
binnen de organisatie werkt dus voor het
behoud van de natuur. Duurzaamheid is
daarbinnen een belangrijke kernwaarde. Ook
het gebruik van natuurlijke materialen is van
belang. Daarom hebben wij als eis in het
ontwerp opgenomen dat de materialen
herbruikbaar zijn. Eigenlijk wilden we uitsluitend
met circulaire materialen werken, maar dat was
helaas budgettair onmogelijk. Maar we hebben
wel duidelijk gesteld welke materialen voor ons
sowieso verboden zijn, zoals pvc en pur.”

Het ontwerpteam met v.l.n.r. Miranda Jong en
Maxime Driel van Mixus studio en Joyce Onverwagt
van Betiche.

Kantoor
Het kantoor bestaat uit zes verdiepingen,
ontsloten via een grote vide en trappenhuis. “De
begane grond bestaat uit ontmoetingsruimtes
met collectiebalies, vergaderfaciliteiten, werkplekken en studieplekken. Via de grote podiumtrap in de vide worden de kantoorverdiepingen
ontsloten. De centrale vide is ingericht als
ontmoetingsgebied met vergaderfaciliteiten,
pantry’s en zitnissen”, legt Fokkema uit. De
interieurarchitect vervolgt: “De centraal gepositioneerde verticale vide splitst de twee kantoorruimtes per verdieping in twee gedeelten.
Vergaderruimtes, concentratieruimtes en
belplekken zijn om-en-om gepositioneerd
tussen de werkplekken, waardoor er een balans
tussen openheid en geslotenheid ontstaat.”

Een tweede uitgangspunt voor het ontwerp
was dat de museumarchitectuur ook herkenbaar moest zijn in het kantoorgedeelte. “Het
gebouw moet worden ervaren als één geheel,
dus museum en werkomgeving. Daarom zijn
de herkenbare eikenhouten kaders van het
museum als vorm en module leidend geweest
in het ontwerp van maatwerk wanden en
afscheidingen.”
Visuele identiteit
Naturalis wilde in de kantoren de visuele
identiteit van het Biodiversity Center tot leven
laten komen en zo bijdragen aan een prettige
en inspirerende werkomgeving voor de
honderden wetenschappers, collectiebeheerders en stafmedewerkers. Joyce Onverwagt,
eigenaresse van ontwerpbureau Betiche
visuele beleving uit Den Haag, benaderde de
communicatieafdeling van Naturalis of haar
bureau kon helpen bij het neerzetten van een
merkbeleving in de kantoren. “Daarop kreeg ik
de uitnodiging om onze argumentatie in te
dienen. Wij worden ingeschakeld door de
meest vooraanstaande architectenbureaus,
veelal vanwege ons designtalent als het gaat
om het vertalen van de branding/bedrijfs-DNA
naar unieke en tijdloze grafische of fotografische patronen. Daarnaast hebben we uitgebreide materiaalkennis, leveren we de mooiste
printkwaliteit van onze uitingen en hebben we
oog voor kwaliteit in uitvoering. Wij hebben
bovendien een belangrijke toegevoegde
waarde doordat de designs voor productie
uitgebreid worden getest. We kunnen door
proefprints op de gekozen materialen de
kleuren en de intensiteit perfect op elkaar
afstemmen. Deze laatste finetune-fase bepaalt
uiteindelijk voor een belangrijk deel de uitstraling van de uitingen als ze eenmaal zijn
aangebracht. Na een succesvolle pitch waarin
we onder meer onze reflectie op de briefing
mochten uiteenzetten, kregen we de opdracht.”
Archief
Voor het ontwerp van de prints en de folies
mocht Betiche in het immense digitale archief
van Naturalis Biodiversity Center duiken. “We
hadden toegang tot een enorme beeldbank
met inspirerende beelden van de collectiestukken van Naturalis”, vertelt Onverwagt. “Samen
met onze ontwerppartners van Mixus studio
zijn we aan de slag gegaan.” Ontwerper
Maxime Driel vult aan: “Het zijn objecten waar
iedere ontwerper erg blij van wordt. Het bood
levendige kleuren, structuren, patronen,
interessante vormen, maar ook fotografie,
litho’s en oude tekeningen. De beelden waren
zo divers dat we daar graag een structuur in
wilden brengen die visueel logisch en interessant was. Op basis van de hoofdkleuren uit de
huisstijl van Naturalis – rood, groen en blauw
– hebben we er toen voor gekozen om de

hielpen ons als er beelden tekort waren van
een bepaalde kleur. Vervolgens hebben we de
ontwerpen gemaakt voor de 27 printklare
wandontwerpen en alle folies voor de glazen
wanden in het zes verdiepingen tellende pand.”

Naturalis wilde in de kantoren de visuele identiteit van
het Biodiversity Center tot leven laten komen om zo
bij te dragen aan een prettige en inspirerende
werkomgeving voor de honderden wetenschappers,
collectiebeheerders en stafmedewerkers.

Op basis van de hoofdkleuren uit de huisstijl van
Naturalis – rood, groen en blauw – heeft het
ontwerpteam ervoor gekozen om de beelden te
categoriseren op kleur.

Het project Naturalis Biodiversity Center is volgens
Onverwagt een echte teamprestatie met een prachtig
eindresultaat.

beelden te categoriseren op kleur. Dit was
echter handmatig een onmogelijke taak. Niet
alleen door de enorme omvang van de
beeldcollectie, maar ook door de kleurrijkheid
van de beelden. Veel van de collectiestukken
bestaan echter uit meerdere kleuren en tonen
en soms is het met het blote oog bijna
onmogelijk om te bepalen bij welke kleur deze
ingedeeld moet worden. Daarom hebben we
een computerscript laten ontwikkelen die elke
foto op verschillende punten op kleurwaarden
en kleurintensiteit kan meten. Elk beeld word
hierdoor netjes op kleur geordend, van licht
naar donker. Dit maakte het voor ons als
ontwerpers een stuk makkelijker aan de slag te
gaan met het creëren van de ontwerpen.
Verder hebben we veel hulp gekregen van de
verantwoordelijke mensen van Naturalis. Zij

Glasfolies
Voordat tot productie werd overgegaan, heeft
het team van Betiche eerst alle glasfolies getest
en de ontwerpen in diverse gradaties in
transparantie gemaakt, vertelt Onverwagt. “Van
bijna ondoorzichtig voor ruimtes waar meer
privacy gewenst is tot transparanter voor de
kantoren en vergaderruimtes.” Vervolgens heeft
ontwerpstudio Betiche vaste gespecialiseerde
partnerbedrijven voor de diverse producten
ingeschakeld. “Dat zijn de specialisten van M2
Printing uit Enkhuizen voor alle naadloze
wandprints, Probo uit Dokkum voor de
Lintec-glasfolies, America Digitaal Druk uit
Leiden voor een prachtig verrijdbare achterwand bij de balie en Van Straaten uit Boesingheliede voor een enorme print van 10 x 4,5
meter op een doek geprint in een frame langs
het trappenhuis.”
Ook voor de montage werkt Betiche visuele
beleving met een vaste partner. Onverwagt:
“Vanaf de start van mijn ontwerpbureau
Betiche werk ik samen met Tecmo Team uit
Enkhuizen. De monteurs van het familiebedrijf
zijn ongeveer drie weken bezig geweest met de
montage in Leiden.”
Teamprestatie
Het project Naturalis Biodiversity Center is
volgens Onverwagt een echte teamprestatie
met een prachtig eindresultaat. “De print en de
folies zijn weliswaar ontworpen en gerealiseerd
door Betiche, maar dankzij al onze fantastische
partners en in nauwe samenwerking met de
communicatieafdeling van Naturalis en met de
architecten van Hollandse Nieuwe hebben we
dit eindresultaat kunnen bereiken.”
Opdrachtgever Naturalis is verheugd met het
eindresultaat, stelt Josien Schraverus, adviseur
communicatie van het museum. “Wie ons
kantoor binnenloopt stapt nu echt Naturalis
binnen. De identiteit van ons instituut is
zichtbaar. Onze immense collectie van 42
miljoen natuurhistorische objecten speelt een
centrale rol in al ons werk. Het vormt de basis
voor onze onderzoeken. En de schakel om ons
publiek enthousiast te maken over de natuur. In
de kantooromgeving kan om veiligheidsredenen geen echte collectie getoond worden.
Door deze prachtige grafische oplossing is
voor medewerkers, onderzoekers en bezoekers een plek gecreëerd die laat zien waar het
hier om draait.” •
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