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“Uiteindelijk moet de tool voor duurzaam interieur INSIDE/INSIDE zo vanzelfsprekend zijn dat
leveranciers het ook als norm beschouwen.” Interieurarchitecte en medeoprichter van INSIDE/
INSIDE Odette Ex heeft een duidelijke stip op de
horizon gezet als het gaat om interieur op duurzaamheid te selecteren. “We kunnen duurzame
prestaties nu meten. Het is niet meer zo dat wie
het hardste roept ook het meest duurzaam is.”
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Als oprichter en eigenaar van interieurarchitectenbureau Ex Interiors heeft Ex zelf ook moeten zoeken naar duurzame oplossingen voor de aankleding van gebouwen. Of beter gezegd; ze
moest pionieren. Ongeveer tien jaar geleden won Ex Interiors
de aanbesteding voor het interieur van het nieuwe kantoor van
TNT in Hoofddorp. “Super natuurlijk, maar er waren ontzettend

“ ‘Het moet ook sexy, duurzaamheid is gewoon
schoonheid’. ”

hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. Konden wij niet
aan die eisen voldoen, dan zouden er boetes uitgedeeld

Flexibiliteit gevraagd

worden.”

Er was een probleem, want architecten en lelijkheid is een com-

Uitgelezen kans

binatie die niet samengaat. Dus stond Ex voor een haast onmogelijke opgave waarin zij flexibel moest zijn. “Heraklith was de

Op die manier werd Ex gedwongen om de duurzaamheid in

oplossing voor wandpanelen, maar dat vind ik niet mooi. Dus

een project te verwerken. Iets dat volgens eigen zeggen al in

moest ik het snel mooi gaan vinden.” Het tekent de flexibiliteit

haar genen zit, maar nu aan harde eisen werd gekoppeld door

van Ex Interiors, maar ook van het project. “Iedereen was ge-

de opdrachtgever. Dat systeem van móéten in combinatie met

motiveerd. Er is in het hele project niemand afgehaakt. Ieder-

de beperkende factoren omwille van de duurzaamheid, zorgde

een was enorm betrokken. Maar de vraag bleef: hoe maken we

ervoor dat Ex een zoektocht door Europa ondernam om bij de

duurzaamheid van interieur inzichtelijk. Als ik boodschappen

juiste materialen terecht te komen. In Schotland werd een po-

doe, staan de ingrediënten op de verpakking, waarom is dat

tentiële leverancier gevonden die zonder formaldehyde werkte.

bij interieur niet zo?”

“Maar zijn fabriek zat te ver weg, waardoor een ander duurzaamheidsdoel niet werd gehaald. . Alle materialen moesten
binnen een straal van 800 kilometer geproduceerd worden.
Die konden we dus niet gebruiken. Dichterbij, in Zeeland, zat
een fabrikant die wel met de juiste grondstoffen werkte, maar
daarvoor moest hij zijn verlijmingen aanpassen.”

02

En toen ging het snel
Met die vraag was Ex al eerder bij NIBE terechtgekomen. Het
Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie is gespecialiseerd in het meten en onderzoeken van materialen op
duurzaamheid. Tijdens het ontwerpproces van het TNT-kantoor
kwam Ex al bij NIBE uit en samen met de toenmalige directeur
en zijn opvolger begon ze aan de opzet van INSIDE/INSIDE.
Door verschillende pauzes, denk aan de crisis, werd het initiatief in 2016 opnieuw opgepakt. “De nieuwe directeur van
NIBE bracht meteen ontzettend veel energie met zich mee.”
Die energie van NIBE en het contact met Dutch Green Building
Council bracht het project in een stroomversnelling: INSIDE/
INSIDE werd door de drie partijen opgericht en is onlangs online gelanceerd.

Het moet sexy zijn
De drie partijen vullen elkaar perfect aan, zegt Ex. “Ik bewaak
het Jip en Janneke principe van de drie. Zij meten het en rekenen
het uit, ik wil het mooi en eenvoudig. Architecten en ontwerpers
zijn visueel ingesteld. Zij willen een eenvoudige tool die prettig
oogt en waarin ze gewoon kunnen shoppen. Het moet ook sexy
zijn, want duurzaamheid is gewoon schoonheid.” Op insideinside.nl is dat gelukt volgens Ex, want juist door die eenvoud en
schoonheid en het laten samenkomen van Tech en Touch gaat
de tool werken: “Nogmaals, het moet vanzelfsprekend worden
voor architecten en ontwerpers om in heel Europa met INSIDE/
INSIDE te gaan werken als zij een verantwoord en dus geclassificeerd interieur willen realiseren.”

WWW.INSIDEINSIDE.NL
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