
KOLLEKSJESINTRUM 

FRYSLÂN (COLLECTIE-

CENTRUM FRIESLAND) | 

LEEUWARDEN | ENERGIE-

NEUTRAAL MUSEUMDEPOT

Het Fries Museum, Tresoar, Natuur-
museum Fryslân, het Fries Scheepvaart-
museum en het Frysk Lânbou Museum 
beheren hun museale collecties voortaan 
gezamenlijk in één depot. Het Kolleksjes-
intrum Fryslân in Leeuwarden is een zeer 
duurzaam depotgebouw met een innova-
tief klimaat- en opslagconcept. Erfgoed 
centraal, samenwerken en low-tech zijn 
de steekwoorden voor het gebouw. Om 
de juiste klimaatcondities te scheppen en 
het erfgoed veilig te stellen wordt gebruik 
gemaakt van het natuurlijke accumula-
tievermogen van de aarde en niet van 
technische installaties.
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LOCATIE

Leeuwarden

OPDRACHTGEVER

 Stichting Kolleksjesintrum Fryslân

 PROGRAMMA

•  2.000 m² depotruimte

• 1.000 m² facilitaire ruimte

EXPERTTEAM INNOVATIEF CONCEPT

LEVS partners (procesmanagement, 

PvE, duurzaamheid en kosten), 

LBP|SIGHT (bouwfysica, energie, 

duurzaamheid en brandveiligheid), 

Crown Fine Art (beheer- en opslagcon-

cepten en inventarisatie van de collec-

ties), Galjema (installatie)

LANDSCHAPSONTWERP 

VLUGP

FOTOGRAFIE 

Marcel van der Burg

Zeven hoofdprincipes zijn 

leidend geweest bij de 

ontwikkeling van  het duurzame 

depotgebouw

De collecties zijn opgeslagen 

in een stabiel binnenklimaat, 

gerealiseerd zonder grote 

technische installaties

KLIMAATCONCEPT
Om de juiste klimaatcondities te scheppen 
en het erfgoed veilig te stellen wordt gebruik 
gemaakt van het natuurlijke accumulatiever-
mogen van de aarde en niet van technische 
installaties. De basis hiervoor is een lucht-
dichte schil met een buitengewoon hoge 
Rc-waarde van 10 m²K/W en een juist niet 
geïsoleerde betonnen vloer. Deze werkt als 
een accumulator van aardwarmte en 
-koude. Zo zijn het hele jaar, zowel overdag 
als ’s nachts, binnentemperatuur en lucht-
vochtigheid zeer gelijkmatig. In combinatie 
met een minimale installatietechniek is het 
totale vermogen aan installaties voor de 
depotruimten met 26 kW vergelijkbaar met 
dat van de CV-ketel van een grote eengezins-
woning.

Een luchtdichte schil met een 

buitengewoon hoge Rc-waarde 

en een juist niet geïsoleerde 

betonnen vloer

Traditioneel depot
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OPSLAGCONCEPT
Anders dan bij traditionele depots worden 
de collecties van de musea gecombineerd en 
ingedeeld naar opslag- en klimaatcondities. 

Plattegrond en dwarsdoorsnede 

schaal 1:500

Metaal bij metaal, schilderijen 

bij schilderijen
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De drie depotruimtes zijn met verschillende 

opbergsystemen ingericht
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GEBOUWCONCEPT
Het depot is via een centrale ontsluitings-
gang gekoppeld aan een tweede volume met 
werkruimten.  Deze goed geïsoleerde en 
relatief gesloten strook met facilitaire ver-
trekken wordt verwarmd en gekoeld met een 
luchtgekoelde warmtepomp. LED-verlich-
ting en bewegingssensoren minimaliseren 
het energieverbruik bovendien. 

Doorsneden 1:500

Ontsluitingsgang: links drie 

archiefruimten, rechts de 

facilitaire ruimten
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Inspirerende werkomgeving door veel transparantie met uitzicht op 

het Friese landschap en warme materialisering zoals kozijnen en 

deuren van bamboe. 
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GEÏNTEGREERD LANDSCHAP
De collecties worden opgeslagen in een 
‘black box’ met roestrode gevels van gepoe-
dercoat aluminium. Slanke ribben geleden 
deze box en vormen diepe nissen waar 
klimplanten de gevel begroeien en verbin-
den met het landschap. Met de aanleg van 
de terp zijn de collecties in het depot ruim 
boven maaiveldniveau opgeslagen. 

Facilitaire strook

400 PV-panelen leveren meer stroom op dan het gebouw verbruikt Situatie 1:2.000

Alle vegetatie, oeverplanten, bloemrijk gras 
en de dakvegetatie, hebben een natuurlijk 
karakter en bestaan uit inheemse soorten 
met veel bloei. Op deze manier wordt nieuw 
leefgebied gecreëerd voor onder andere 
insecten en vogels. Net als de groene gevels 
van diverse soorten klimplanten behoeft 
de vegetatie op de grond en het dak weinig 
onderhoud.

Inheemse beplanting
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DAK (RC 10,0 M²K/W)

• grind

• waterkerende folie, EPDM

• drukvaste isolatie, 

steenwol 360mm 

(180+180)

• druklaag, 60mm

• kanaalplaatvloer 400 mm, 

op afschot 1,6%

• binnenzijde zichtwerk

GEVEL (RC 10,0 M²K/W)

• aluminium zetwerk, 3mm

• belettering gestanst, extra 

aluminium plaat achter 

belettering

• verlichting achter 

belettering

• stalen frame HEA 100, 

h.o.h. 3600 mm

• verzinkt stalen 

dwarsliggers, omega-

profiel 100 x 115 x 2 mm

• dampopen folie

• isolatie, 2 x 180mm

• water- en luchtdicht 

afplakken tpv naden prefab 

beton, epdm

• prefab beton, binnenzijde 

zichtwerk, 180mm

GEVEL (RC 10,0 M²K/W)

• gespannen RVS kabelnet 

tbv beplanting

• INOX spandraden 

maaswijdte bxh 300 mm x 

500 mm

• geprofileerde 

aluminiumbeplating, 0,8 

mm

• geventileerde spouw 25 

mm

• waterkerende folie, EPDM

• horizontale en verticale 

profielen tbv aluminium 

beplating

• isolatie, glaswol 2 x 

180mm

• waterkerende en 

dampdichte folie tpv naden 

prefab beton

• prefab beton, binnenzijde 

zichtwerk, 180mm

VLOER

• afwerkvloer, 40mm

• rails tbv stellingkasten

• gietvloer

• beton, gevlinderd

• druklaag, 80mm

• kanaalplaatvloer 

ongeïsoleerd, 260 mm

GRINDBED

• tpv uitloop hwa voor 

natuurlijke infiltratie

• maaiveldaansluiting 

conform opgave 

landschapsarchitect

ISOLERENDE 

TUSSENLAAG

• hout, Iroko o.d., minimaal 

40 mm dik

• vastzetten met RVS bouten 

/ ankers

VERLICHTING

• achter belettering

ALUMINIUM ZETWERK

• geperforeerd tbv lekwater

RVS SPANDRADEN

• maaswijdte 300 mm 

breed; 500 mm hoog

• draadspanner
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GEVELOPBOUW DEPOT
Schaal 1:25
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LAGE EXPLOITATIE
Door zelf energie op te wekken en in te zet-
ten op een installatie-arm gebouw blijven de 
exploitatiekosten laag. Deze dalen met bijna 
50% in vergelijking met die van een ‘tradi-
tioneel’ depot. Zo is voor het Fries erfgoed 
een toekomstbestendig en energieleverend 
gebouw gerealiseerd.

FACTSHEET

DIMENSIES EN OPPERVLAKTE

75,3m x 50,3m x 8,2m (lxbxh)

6.885 m² perceel

3.007 m² (BVO1) gebouw totaal

2.757 m² (NVO2) gebouw totaal

1.915 m² / 11.107 m³ opslagruimtes

351 m² logistieke ruimtes

490 m² overige ruimtes

ENERGIEVERBRUIK VERWACHT

88.900 kWh/jaar totaal

30 kWh/jaar per m² BVO 

1,8 kWh/jaar verlichting per m² BVO

ENERGIEOPBRENGST PV-CELLEN

396 PV panelen 

89.600 kWh/jaar verwachte opbrengst

MEER DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN

700 m² groendak (mos-sedum)

500 m² gevelbegroeiing

10 m²K/W Rc-waarde schil depotruimten 

Gevel demontabel tbv recycling aluminium

Landschapsontwerp met inheemse planten

Natuurlijke afwatering van regenwater

LED-verlichting, bewegingssensoren

DEPOTINRICHTING

16 km planken en lades

2 km textielopslag

2.600 m² gaasrekken voor schilderijen

2.000 m² opbergruimte grote voorwerpen

800 m² roostervloeren tbv dubbeldeks kasten

350 energiezuinige LED-armaturen

INVESTERINGSKOSTEN 3 

Grondkosten   

Bouwkosten   

Inrichting Depots  

Advies- en overige kosten 

Totaal  

EXPLOITATIEKOSTEN 3

Energiekosten  

Onderhoud gebouw/install. 4

Belasting / verzekeringen

Overige kosten  

Totaal

1 BVO = bruto vloeroppervlak
2 NVO = nuttig vloeroppervlak
3 €/m² BVO; excl. BTW
4 onderhoudscontract voor 15 jaar afgesloten

Op 12 mei 2016 werd het depot 

feestelijk geopend door de 

gedeputeerde van Fryslân 9

176 €/m²

1.064 €/m²

375 €/m²

220 €/m²

1.835 €/m²

0 €/m²

8 €/m²

10 €/m²

3 €/m²

21 €/m²

De poort voor de vrachtwagens 

is onzichtbaar in de gevel 

geïntegreerd



EEN GOED(KOOP) DUURZAAM 

DEPOT
LEVS partners maakte deel uit van een ex-
pertteam dat voorafgaand aan het gebouw-
ontwerp een innovatief klimaat- en opslag-
concept ontwikkelde. 

1 - INTEGRALE BENADERING

7 BASISPRINCIPES ALS HANDVAT

2 - DUURZAAM MAAR NIET DUURDER

3 - GRENSVERLEGGEND DENKEN OVER KLIMAATCONDITIES 4 - SAMENWERKEN IS WINST

5 - COLLECTIES ONTZAMELEN 6 - OPSLAGSYSTEMATIEK

7 - INSTALLATIE-ARM GEBOUWCONCEPT In dit boekje hebben we de principes toegelicht 10

LEVS ARCHITECTEN

Postbus 2182

1000 CD Amsterdam

020-6735762

post@levs.nl

www.levs.nl


