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Met het oog op toekomstige uitdagingen hebben wĳ  lightlife 

een inhoudelĳ ke en creatieve verandering en tevens een thema-

tische opening laten ondergaan. Het thema van onze nieuwe 

uitgave „Urbane levensruimtes” belicht verschillende perspec-

tieven en mogelĳ kheden, om de stad als uitdaging te begrĳ pen: 

Het portret van het architectuurbureau WOHA uit Singapore 

toont bĳ voorbeeld, hoe gebouwen tot een landschap kunnen 

transformeren. Het nieuwe Ĳ slandse concertgebouw Harpa 

weerspiegelt de samenwerking tussen lokale en globale archi-

tectuurinvloeden en Kopenhagen verbaast met zĳ n toekomst-

gericht mobiliteits- en milieuconcept – en fi etssnelwegen. Chris 

Luebkeman van Arup legt ons in zĳ n interview uit, waarom wĳ  

ons de toekomst als een verhaal moeten voorstellen, waar-

aan wĳ  allemaal meeschrĳ ven. Analoog hieraan legt Thomas 

Schmölz, hoofd van de afdeling productontwikkeling bĳ  Zum-

tobel, uit hoe met de kennis van trends en behoeften succes-

volle productoplossingen ontstaan. De meest verschillende 

architectuurprojecten verdeeld over de hele wereld beschrĳ ven 

tenslotte de veelzĳ dige mogelĳ kheden om urbane ruimtes een 

toekomstgerichte vorm te geven. Zĳ  zĳ n een voorbeeld voor de 

nieuwe uitdagingen van veranderende levensruimtes en maken 

duidelĳ k, hoe licht en architectuur aan hun nieuwe sociale ver-

antwoordelĳ kheid tegemoet kunnen komen.

Dr. Harald Sommerer, CEO Zumtobel Group

In 2007 leefden er voor het eerst meer mensen in steden 

dan op het platteland. De UNO verwacht dat het aandeel van 

de stedelĳ ke bevolking tot het jaar 2030 tot boven de 60 pro-

cent zal stĳ gen. De stedelĳ ke verandering die zich in deze 

ontwikkeling aftekent, is tot nog toe in vele aspecten nauwe-

lĳ ks in te schatten, bĳ voorbeeld aangaande de uitbreiding van 

megasteden, de vergrĳ zing van de maatschappĳ  in vele landen 

en de steeds grotere vermenging van het privé- en beroeps-

leven. Deze toenemende ontwikkelingen betekenen ook voor 

de bouw- en lichtbranche nieuwe uitdagingen. Onze steden 

hebben architectonische oplossingen nodig, die aan de maat-

schappelĳ ke veranderingen tegemoet komen en die een plat-

form bieden voor de pluralisering van levensstĳ len. Architectuur 

en stedenbouw krĳ gen hiermee een nieuwe sociale dimensie. 

Ook van technologieën wordt verwacht dat ze de mensen 

ondersteunen bĳ  het leven van alledag. Planners en architec-

ten, maar ook wĳ  als fabrikanten en technologie-leiders dragen 

hierdoor een sociale verantwoordelĳ kheid. Alleen als wĳ  de glo-

bale trends begrĳ pen en ze analyseren, zĳ n we in staat om toe-

komstgerichte producten te ontwikkelen, die een langdurige, 

positieve invloed op de menselĳ ke woon- en werkruimtes heb-

ben. Wĳ  moeten de ontwikkelingen in de steden vroeg regis-

treren, om lichtoplossingen te genereren die op de actuele en 

toekomstige behoeften en eisen van gebouwenarchitectuur en 

mensen inspelen. Als creatief middel speelt het licht een voor-

aanstaande rol. Naast intelligente lichtmanagementsystemen 

wĳ zen ook fl exibele lichtoplossingen, dankzĳ  de nieuwe LED 

lampenfunctionaliteit Tunable White, de weg naar de toekomst. 

Samen met onze partners, architecten, planners en designers 

zoeken wĳ  actief naar oplossingen die de mensen een meer-

waarde bieden. D H ld S CEO Z t b
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Een nieuw masterpiece van Daniel Libeskind, een pulserend hart 

aan Times Square en drie iF-Awards voor productdesign.
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Schitterend als een geslepen kristal veschĳ nt de nieuwe 

concerthal Harpa aan de haven van Reykjavik.
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Stad van de toekomst
Welke kansen en risico’s heeft de ontwikkeling van 

urbane ruimtes? Chris Luebkeman van Arup I N  G E S P R E K  M E T 

Sandra Hofmeister
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WOHA – Als steden ademen
Met het oog op de levenskwaliteit concipiëren de architecten 

uit Singapore hoge fl atgebouwen die met het landschap 

versmelten. VA N  Michaela Busenkell
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Groene golf voor fi etsers
Kopenhagen laat highways voor fi etsers bouwen en 

past de stoplichten van de binnenstad aan het tempo van 

de fi etsers aan. D O O R  Sandra Hofmeister
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Galleria Centercity in Cheonan
Bontgekleurde beelden fl itsen over de lichtgevel in Korea, 

die wereldwĳ d de grootste is en levendige boodschappen de 

stad in stuurt. De architectuur van UNStudio maakt het 

winkelcentrum tot een dynamisch lichtobject. 

VA N  Anneke Bokern
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Städel Museum in Frankfurt am Main
Ondergronds en toch helder presenteren zich de nieuwe 

tuinhallen van het museum als ideale ruimtes voor de kunst. 

De uitbreidingsbouw volgens het ontwerp van 

schneider+schumacher verdubbelt het expositieoppervlak 

van het oorspronkelĳ ke gebouw.

D O O R  Hildegard Wänger
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Salewa Headquarters in Bolzano
Als een rotsmassief schuift de nieuwe concerncentrale 

volgens de plannen van Cino Zucchi Architetti en Park 

Associati zich tussen de omliggende bergen in Zuid-Tirol. 

VA N  Andreas Gottlieb Hempel
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architectonische gestalte geschapen, die het begrip 

van licht opnieuw defi nieert. Zĳ n licht imiteert en repro-

duceert het kosmische licht, waarvan het universum 

vervuld is. Voor dit doel heeft Noam I Libeskind, zoon 

van Daniel Libeskind en astrofysicus, een algorithme 

ontwikkeld dat op de armatuur wordt overgedragen. 

De LEDs simuleren in verschillende licht- en kleursce-

naria de oerknal en de uitdĳ ing van het universum. De 

dynamische verlichting weerspiegelt hierdoor de evo-

lutie van massa en structuur in het universum, waarbĳ  

elke LED een klein deel van het heelal voorstelt. 

W W W. Z U M T O B E L . C O M / M A S T E R P I E C E S

Spectrum

eL
Libeskind en Zumtobel exposeren Masterpiece 

in Miami

Een 2,70 m hoog, op hoogglans gepolĳ st edelstalen 

buitenvlak, een binnenvlak dat met 23-karaats duka-

tengoud en met 1.680 speciaal vervaardigde LED- 

modules belegd is: het nieuwe Masterpiece eL bewĳ st 

op een fascinerende wĳ ze, in hoeverre licht en kunst 

tot een unieke belevenis kunnen cumuleren. Het Mas-

terpiece, dat Zumtobel in nauwe samenwerking met 

Daniel Libeskind heeft ontwikkeld, werd voor het eerst 

op de Art Basel Miami Beach aan het publiek voorge-

steld. De gerenommeerde architect heeft met eL een 

6 N E W S  &  S T O R I E S  –  Nieuws uit de wereld van het licht
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Romantiek op Times Square

Het Valentĳ nsdag-hart van BIG

Het is al het vierde hart op rĳ  dat de Times Square 

Alliance, het marketinggenootschap van het beroem-

de plein in New York, elk jaar door een speciale archi-

tect laat ontwerpen. Dit jaar heeft het Deense architec-

tuurbureau Bjarke Ingels Group (BIG), samen met 

SYMETRIS en Zumtobel, deze romantische kunstin-

stallatie geconcipieerd. Het hart „City Pulse” is een 

3 m hoge sculptuur, die uit 400 transparante en van 

LEDs voorziene acrylbuizen bestaat. Ze vormen een 

kubus om het rode Valentĳ nsdag-hart, waarin de lich-

ten van de stad breken. Het hart zelf schĳ nt als het 

ware in de lucht te zweven, het bundelt menselĳ ke 

energie in een pulserende lichtenscenering. Want hoe 

meer voorbĳ gangers om de installatie heen stonden en 

de touchpad op de bodem aanraakten, hoe intensie-

ver de lichtsculptuur straalde.

Living in the endless city: Urbane ruimtes en hun levenskwaliteit

Zeven miljard mensen telt de wereldbevolking intussen, circa 53 % 

daarvan leeft in steden. Het Urban Age Project van de London 

School of Economics en de Alfred Herrhausen Society van de 

 Duitse Bank onderzoeken het urbane en sociale toekomstpotenti-

eel, de risico’s en kansen van de ontwikkeling van megasteden. Het 

resultaat van dit internationaal onderzoek is een indrukwekkend es-

sayboek, dat cĳ fers, analysen en vooruitzichten voor urbane centra 

samenstelt. U I T G E G E V E N  D O O R  R I C K Y  B U R D E T T  E N  D E YA N  S U D J I C , 

L O N D O N  ( U I T G E V E R I J  P H A I D O N )

Kunstgenot – Markante enscenering van de Holbein Madonna

Na de succesvolle verkoop aan de industrieel en kunstverzame-

laar Reinhold Würth, is de „Mantelmadonna” van Hans Holbein de 

Jonge toegankelĳ k voor het publiek. Sinds eind januari hangt het 

duurste kunstwerk van Duitsland in de Johanniterhalle in Schwä-

bisch Hall. In 2008 had Würth de kerk uit de twaalfde eeuw voor 

zĳ n uitmuntende collectie van oude meesters tot een expositiehal 

laten verbouwen. Om het schilderĳ  in de hal bĳ zonder goed tot 

zĳ n recht te laten komen, kozen de verantwoordelĳ ke personen 

voor een verlichting met het modulaire LED-systeem Microtools 

van Zumtobel. K U N S T. W U E RT H . C O M

 N E W S  &  S T O R I E S  7
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minimalistische vorm en de kleinste, momenteel op 

de markt verkrĳ gbare LED lichtkoppen zet Microtools 

maatstaven voor een qua lichtkwaliteit hoogwaardige 

en qua design elegante shopverlichting. Alle Award-

bĳ dragen worden vanaf de tweede helft van het jaar in 

de iF design exhibition Hamburg – midden in de nieu-

we wĳ k HafenCity – geëxposeerd. 

iF Awards – Goud voor Microtools

Wel drie Zumtobel producten kregen in 2012 de iF 

product design award toegekend. Zowel de LED spot 

Iyon als de ronde armatuur Ondaria werden voor hun 

uitstekend productdesign onderscheiden. De jury 

werd echter vooral overtuigd door het LED lichtsys-

teem Microtools, dat zelfs met een van de 100 

begeerde iF gold awards bekroond werd. Door zĳ n 

8 N E W S  &  S T O R I E S
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Trends van de urbanisering

Groeien en krimpen – hoe gaan steden met deze uitdagingen om 

en welke opties zĳ n er voor de toekomst? In zĳ n documentaire 

„Urbanized” gaat Gary Hustwit in op de vraag naar de strategieën 

van de stedelĳ ke ontwikkeling. Hierbĳ  laat hĳ  burgers en politici, 

stadsplanners en bekende architecten zoals Sir Norman Foster of 

Rem Koolhaas aan het woord. De fi lm illustreert de discussie over 

de toekomst van de stad, en wel aan de hand van verschillende 

planningsprojecten verdeeld over de hele wereld. Hĳ  schetst een 

complex beeld van de urbane ruimte, dat de verschillende afzon-

derlĳ ke aspecten, zoals bĳ voorbeeld mobiliteit en milieu, niet uit 

het oog verliest. W W W. U R B A N I Z E D F I L M . C O M

lightlife – Nu ook als app

Ook het klantenmagazine lightlife heeft zich inhoudelĳ k en visueel 

verder ontwikkeld. Naast de printversie is lightlife er nu ook als 

app voor tablets en smart  phones – met video’s, extra foto’s en 

gefundeerde informatie. Dit kan allemaal vanaf nu en kosteloos in 

de iTunes App Store in het Duits en Engels gedownload worden.

Blik in de toekomst: 

Drivers of Change

Hoe ziet de wereld er over veertig 

jaar uit? Deze kaartenset, ontwik-

keld door het Forsight & Innovation 

Team bĳ  Arup, onderzoekt de be-

slissende factoren voor toekomst-

ontwikkelingen. Demografi e en kli-

maatverandering, energie en water 

staan naast verdere aspecten in de 

focus van de in totaal 189 kaarten, 

waarmee de analyse van toekom-

stige scenaria concreet wordt. De 

kaartenset richt zich tot iedereen 

die een nieuwsgierige blik in de 

wereld van morgen wil wagen. U I T-

G E G E V E N  D O O R  C H R I S  L U E B K E M A N , 

M Ü N C H E N / N E W  Y O R K  ( U I T G E V E R I J 

P R E S T E L )
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F O T O ’ S  Nic Lehoux  T E K S T  Sandra Hofmeister

Schitterende magie
10 L I C H T B L I K K E N  –  Henning Larsen Architects

Het concerthuis Harpa aan de haven van Reykjavik
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Schitterend als een geslepen kristal tekent het nieuwe 

concerthuis „Harpa” zich af tegen de rotsige kustlĳ n aan de 

haven van Reykjavik. De honingraatachtige elementen van de 

voorgevel worden tot een glinsterende zee van veelkleurige, 

stralende lichten. De spiegelende effecten op het wateropper-

vlak versterken de associatie met een natuurlĳ k fenomeen en 

doen aan het mysterieuze noorderlicht denken. Samen met de 

Deens-Ĳ slandse kunstenaar Olafur Eliasson, die het karakte-

ristieke uiterlĳ k aan de buitenkant verleende, is Henning Larsen 

Architects een ontwerp gelukt dat de kosmopolitische hoofd-

stad van Ĳ sland een schittterend concert- en conferentiecen-

trum rĳ ker maakt. Een blauw licht uit verborgen lichtbronnen 

dompelt het voorplein in een mystieke sfeer en dringt door de 

glasvelden heen tot in de ruimtes binnenin. Samen met Olafur 

Eliasson ontwikkelde Zumtobel een nieuw type armatuur dat 

zich qua vorm en kleur vrĳ wel onzichtbaar in de prismastruc-

tuur van de voorgevel integreert en de gevel met LEDs verlicht. 

Achter de kristallĳ ne buitenkant beleven de bezoekers muziek 

in een nieuwe dimensie. Met zĳ n drie rangen gloeit de grote 

concertzaal in vlammend rood en werd naar een van de mooi-

ste vulkanen op Ĳ sland „Eldborg” genoemd, wat zoveel als 

„Vuurburg” betekent. 

14 L I C H T B L I K K E N
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Stad van de toekomst
16 I N T E RV I E W  –  Chris Luebkeman over urbaniteit

Welke ontwikkelingen hebben invloed op de urbane levensruimte?

Chris Luebkeman is directeur van de afdeling Global Fore-

sight and Innovation bĳ  Arup. Met zĳ n internationaal opererend 

onderzoeksteam ontwikkelt hĳ  veelzeggende scenario’s voor de 

wereld van morgen. Hierbĳ  ziet de architect, geoloog en bouw-

ingenieur de toekomst van urbane ruimtes als een fi ctie die uit 

vele afzonderlĳ ke verhalen bestaat.
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Over 40 jaar zal 75 % van de wereldbevolking in steden le-

ven. Welke factoren zullen het urbane leven het meest beïnvloe-

den en veranderen?

C H R I S  L U E B K E M A N  Een stad bestaat uit een hele reeks sys-

temen die het voor de stadsbewoners niet alleen mogelĳ k maken 

om te overleven, maar ook om een succesvol leven te leiden. 

Hierbĳ  horen mobiliteits-, energie-, water-, afval-, handels-, infor-

matie-, rechts-, amusements-, voedings-, gezondheids- en on-

derwĳ ssystemen. Over de toekomst nadenken betekent, de po-

tentiele grondstoffen voor al deze systemen te analyseren. Het 

uitgangspunt voor onze overwegingen moet de technische infra-

structuur zĳ n. Waar moet al het hout, staal, beton en alle andere 

materialen voor de uitbreiding van de wereld waar we van dro-

men, vandaan komen? Kunnen wĳ  ons ook maar in de verste 

verte voorstellen hoe wĳ  in de toekomst op een duurzame en ver-

standige manier steden bouwen? Enerzĳ ds moeten we ons voor 

ogen houden hoe deze systemen zullen interageren in een wereld 

waarin de grondstoffen schaars zĳ n. Anderzĳ ds is de homo sapi-

ens een ongeloofl ĳ k innovatieve species die telkens, als de desig-

ners en ingenieurs met een probleem geconfronteerd worden, 

uiterst intelligente oplossingen ontwikkelt. Als ik naar de toekomst 

kĳ k, ben ik dus tegelĳ kertĳ d bezorgd en optimistisch. Ik geloof dat 

urbane ruimtes in verval kunnen raken en steeds sterker geïso-

leerde ghettos met een lage levenskwaliteit zouden kunnen wor-

den. Maar ik ben optimistisch, omdat wĳ  zowel de bekwaamheid 

als de diepe wens bezitten, plaatsen en ruimtes te scheppen 

waarin de mensheid kan gedĳ en en tot ontplooiing komen.

Hoe ziet het er met de veranderende mobiliteit uit? Welke 

effecten heeft ze op de ontwikkeling van onze urbane ruimtes?

C H R I S  L U E B K E M A N  Mobiliteit is voor het succes van onze 

urbane wereld van beslissend belang. Ze moet veilig en 

betrouwbaar zĳ n, om de toegang tot werkplekken, een betere 

gezondheidszorg, een betere opleiding, trefpunten voor 

potentiële partners en de persoonlĳ ke verdere ontwikkeling 

mogelĳ k te maken. Veel mensen op de hele wereld leggen 

dagelĳ ks grote afstanden af, te voet of met een voertuig. Voor 

hen is mobiliteit de enige mogelĳ kheid om te overleven. Maar 

wat betekent mobiliteit over 20 jaar? Mĳ n 12-jarige zoon heeft 

me verteld dat hĳ  zich niet bĳ zonder op het autorĳ den verheugd, 

omdat hĳ  van mening is dat de auto’s over een paar jaar, als hĳ  

oud genoeg is om een rĳ bewĳ s te halen, sowieso vanzelf rĳ den. 

Hĳ  vond dat het veel leuker is om gewoon met zĳ n vrienden te 

praten, in plaats van de auto te moeten besturen. Toen ik jong 

was, was autorĳ den de sleutel naar de vrĳ heid. Zĳ n voorstelling 

van vrĳ heid en mobiliteit verschilt fundamenteel van die van mĳ  

en van mĳ n generatie; hĳ  is een kind van het digitale tĳ dperk. Ik 

vind het fascinerend om erover na te denken, welke betekenis 

mobiliteit in een zich op het internet en op sociale netwerken 

baserende maatschappĳ  zou kunnen hebben en hebben zal. Ik 

geloof niet dat wĳ  dat werkelĳ k begrepen hebben. Wĳ  hebben 

nog niet verinnerlĳ kt hoe de stad er in zo’n facettenrĳ ke en 

vernette wereld zal uitzien. Er moeten nieuwe normen voor 

gevonden worden, hoe onze steden functioneren en hoe wĳ  ze 

plannen.

Chris Luebkemann, Directeur bij 

de afdeling Global Foresight and 

Innovation bij Arup
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Denkt u dat zulke netwerken een generatie-afhankelĳ k feno-

meen zĳ n?

C H R I S  L U E B K E M A N  Ik heb mĳ n jeugd in een niet-digitale 

wereld met boeken doorgebracht. Mĳ n beide kinderen daarente-

gen vinden informatie door op internet te klikken. Ik noem ze „clic-

kizens”. Ze hebben een heel ander begrip van nabĳ heid, tĳ d, 

plaats, ruimte en zelfs van vriendschap. Ik geloof dat we er pas 

mee begonnen zĳ n om deze invloeden en de gevolgen die ze voor 

de steden hebben te begrĳ pen. 

Hoe is het met onze sociale verantwoordelĳ kheid in de om-

gang met de factoren die deze veranderingen teweeg brengen, 

hoe moeten wĳ  met deze toekomstige veranderingen omgaan? 

C H R I S  L U E B K E M A N  Het begrip verantwoordelĳ kheid hangt 

af van de betreffende cultuur. Er zĳ n culturen die nooit maatrege-

len zouden treffen die tegen hun medeburgers gericht zĳ n of die 

hun eigen groep zouden benadelen. In andere culturen staat het 

individu meer op de voorgrond. Daar wordt vrĳ heid als individuele 

waarde gezien die door de noodzaak van het samenleven beperkt 

zich in een stad bewegen, omdat een telefoon heel gemakkelĳ k te 

volgen is. Daardoor zĳ n we in staat om te achterhalen waar de 

knooppunten zĳ n; we kunnen bĳ voorbeeld vaststellen waar de 

mensen blĳ ven staan, waar ze boodschappen doen, waar ze 

daarna heen gaan of wie waar aan het eten is. En we kunnen er-

mee beginnen, de redenen hiervoor te analyseren en proberen te 

begrĳ pen waarom een bepaalde plek voor sommige personen zo 

bĳ zonder is en voor andere niet. De draadloze wereld maakt het 

waarnemen, activeren en doorsturen van informatie op een wĳ ze 

mogelĳ k die voorheen onmogelĳ k was. In ons deel van de wereld 

zal door de vermenging van aangevulde en virtuele realiteit iets 

ontstaan dat wĳ  Mixed Realities noemen, dus gemengde respec-

tievelĳ k vermengde realiteiten. Tieners spelen virtuele spelletjes 

die vaak veel mooiere werelden weergeven dan die waarin ze le-

ven. Van degenen die verantwoordelĳ k zĳ n voor het creëren van 

een omgeving, wordt toenemend verwacht dat ze de levenskwa-

liteit op reeds existerende gebieden verbeteren. Met andere 

woorden: Ruimtes worden meer op prĳ s gesteld. 

„Als wĳ  aan het waarschĳ nlĳ ke verhaal 
van morgen denken, moeten we 
rekening houden met meerdere versies 
van dit verhaal.”

wordt. Ik heb vastgesteld dat het begrip van sociale verantwoor-

delĳ kheid binnen de designergemeenschap deze culturele marge 

weerspiegelt. 

Brengt de toekomst naar uw mening eerder voordelen of 

gevaarlĳ ke risico’s

C H R I S  L U E B K E M A N  Ik denk niet over één enkele toekomst 

na. De huidige normaliteit is zo rĳ k geschakeerd, er bestaat hele-

maal geen singulariteit meer en hetzelfde geldt ook voor de toe-

komst. Als wĳ  aan het waarschĳ nlĳ ke verhaal van morgen denken, 

moeten we rekening houden met meerdere versies van dit ver-

haal. Eén daarvan is steeds optimistisch. Maar zodra men een 

paar variabelen wĳ zigt, zou deze geschiedenis compleet anders 

verlopen. Wat gebeurt er, als niet alles goed loopt, als het voor de 

mensen op de wereld steeds moeilĳ ker wordt om met elkaar te 

interageren? Ik persoonlĳ k wil proberen om mĳ n bĳ drage eraan te 

leveren dat wĳ  daar terecht komen, waar we heen willen. Een eco-

logisch of urbaan tĳ dperk met verbeterde voorwaarden, zowel 

voor de mensen als voor de planeet – dat is mĳ n doel. Als iemand, 

wiens werk het met zich mee brengt dat hĳ  naar de toekomst kĳ kt, 

vind ik dat het mĳ n plicht is om me de wereld niet alleen als een 

mooie plek, maar ook als een verschrikkelĳ ke plek voor te stellen 

en er actief over na te denken hoe wĳ  kunnen voorkomen dat de 

ontwikkeling deze richting uitgaat.

Hoe wordt de ontwikkeling van urbane ruimtes door com-

municatie en connectiviteit beïnvloed?

C H R I S  L U E B K E M A N  De smartphone als gereedschap heeft 

het informatiewezen gerevolutioneerd. Met de smartphone wor-

den enorm veel gegevens oproepbaar die met het oog op be-

paalde patronen geanalyseerd en geobserveerd kunnen worden. 

Voor het eerst kunnen wĳ  geleidelĳ k aan begrĳ pen hoe de mensen 

Een van de belangrĳ kste motieven van uw onderzoek is dat 

de toekomst een fi ctie is, een verhaal dat door ons allemaal 

geschreven wordt. Verwacht u voor het volgende hoofdstuk van 

dit verhaal een happy end?

C H R I S  L U E B K E M A N  Deze vraag moet ik als toekomstonder-

zoeker en als vader beantwoorden. De vader in mĳ  denkt veel na 

en maakt zich grote zorgen om de wereld die mĳ n kinderen na 

mĳ n dood zullen erven. De wereldbevolking heeft zich verdubbeld 

en groeit nog steeds, het klimaat is sinds de zestiger jaren snel 

veranderd, globale geschillen en politieke spanningen zĳ n ook 

toegenomen. De intellectuele en creatieve concurrentie manifes-

teert zich op verschillende manieren die ik nooit voor mogelĳ k ge-

houden had. De toekomstonderzoeker in mĳ  ziet echter de voor-

uitgang die wĳ  in vergelĳ king met het verleden hebben geboekt, 

toen er nog apartheid bestond en vele epidemieën heersten, toen 

vrouwen er in veel landen nog veel slechter aan toe waren dan nu. 

50 jaar geleden was de wereld ook niet gecompliceerder of com-

plexer dan tegenwoordig. Alleen zĳ n wĳ  ons tegenwoordig meer 

bewust van veel problemen. Ik geloof in de bekwaamheid van 

mensen om het gevaar in de ogen te zien, het te lĳ f te gaan, erop 

te reageren en bĳ  het oplossen van problemen creatief en innova-

tief te zĳ n. Wĳ  hebben dit in het verleden steeds weer bewezen en 

ik ben ervan overtuigd dat het ons weer zal lukken. We zullen 

technologieën ontdekken, die CO
2
 terugdringen, water reinigen 

en onze communicatie verbeteren. Wĳ  zullen een manier vinden 

om de voorwaarden voor sociale beslissingen te scheppen die 

constructief zĳ n. Wĳ  zullen nieuwe wegen ontdekken, om in een 

wereld met 9 miljard mensen te kunnen leven. Wĳ  hebben geen 

andere keuze.
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F O T O ’ S  Patrick Bingham-Hall, Kirsten Bucher (p. 22)  

T E K S T  Michaela Busenkell

Als steden 
ademen

 P O RT R E T  –  WOHA 21

WOHA uit Singapore ontwerpt gebouwen 
met de blik op een groene toekomst
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Sommige van hun gebouwen doen aan toekomstvisies den-

ken, waarin planten het milieu terug veroveren. WOHA realise-

ren de doordringing van gebouw en landschap, van binnen- en 

buitenruimtes, van licht en schaduw. De in Singapore geboren 

architect Wong Mun Summ en de Australiër Richard Hassell 

hebben hun bureau WOHA in 1994 opgericht. Ze transformeren 

traditionele architectuurvormen, plannen gebouwen als open 

landschappen, groene tuin-follies en windmachines. Het is hun 

verdienste dat ze de tropische doorlaatbaarheid, in verbinding 

met begroeiing en energiebesparende lowtech voor de heden-

daagse bouwvorm van Singapore, het fl atgebouw, opnieuw 

interpreteren. Airconditioning is in hun geperforeerde gebou-

wen slechts een bĳ komend tool, want de open bouwstructuur 

zorgt voor een natuurlĳ ke koeling. De verticale begroeiing van 

de huizen geeft schaduw aan de gevels en dient tegelĳ kertĳ d 

als lichtfi lter. Zonnemodules winnen energie voor het verbruik 

in het gebouw, gemeenschappelĳ ke vrĳ etĳ dsruimtes zĳ n stan-

daard, huis- en regenwater wordt verzameld en gezuiverd. Met 

de architectuur van WOHA is de groene toekomst van verticale 

steden nu al begonnen – en biedt verbluffende levenskwaliteit.

Neem bĳ v. de gekoelde lucht die tussen de torens van The 

Met in Bangkok stroomt, die de architecten in 2009 voltooiden. 

De dwarsventilatie in de binnenruimtes vervangt verregaand de 

airconditioning van het woongebouw. ’s Nachts accentueert een 

lichtinstallatie de dragende elementen van de gevel en laat de 

verticale constructie uit de indeling van de voorgevel naar voren 

komen, die een hedendaagse interpretatie van traditionele Thaise 

woonhuizen vormt. Lichtcontrasten hebben in tropische landen 

een bĳ zondere functie: Terwĳ l donkere en beschaduwde zones 

het aangename fysieke gevoel van koelte geven, worden licht-

doorstroomde gedeeltes met een onbeschermde inval van zon-

licht geassocieerd. De donkere vrĳ e ruimtes binnen in The Met 

zĳ n beplant en voorzien van watervlakken. Van buiten worden de 

gevels door vrĳ e vlakken met bomen en verticale muurbegroeiin-

gen van schaduw voorzien. 

De meest radicale groene planningen, waaraan de WOHA- 

architecten momenteel werken, zĳ n de fl atgebouwprojecten Park-

royal on Pickering en Oasia Downtown met hotel, club en kleine 

kantooreenheden in Singapore. Meer dan 15.000 m² binnen in het 

Parkroyal zĳ n bestemd voor Sky Gardens, zwembassins, water-

vallen, terrassen en verticale tuinen. Als tuin-follie geconcipieerd, 

beslaat het beplante aandeel van de Oasia Downtown 750 % van 

het oppervlak. Met zĳ n ruige groene manen ziet de toren eruit als 

een tropisch alternatief voor de gladde fl at-iconen van westerse 

komaf en laat de natuur naar het urbane alledaagse leven terug-

keren.

22 P O RT R E T

„Onze voorstelling van gemeen -
schappelĳ ke ruimtes is, dat ze ons 
inspireren, met elkaar om te gaan”, 
aldus Richard Hassell van WOHA.
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Wong Mun Summ (rechts) en Richard 

Hassell (links) hebben hun architectuur-

bureau in Singapore 12 jaar geleden 

opgericht en zĳ n tegenwoordig als 

specialisten voor groene wolkenkrabbers 

bekend.

De Newton Suites in Singapore (onderaan 

links) transformeren de natuur tot een 

woonkwaliteit. De School of the Arts 

(SOTA) daarentegen (rechts) past zich met 

zĳ n groene gevels harmonieus aan het 

landschap aan.

Op het ruimtegebrek in Aziatische metropolen reageert WOHA 

met doordachte architectuurconcepten: Hun idee van de „Multi-

ple Ground Levels” organiseert de vlakken op de begane grond 

in opeenvolgende ruimtes, zoals pleinen, wandelpaden, parken 

of tuinen en activiteiten zoals joggen, de hond uitlaten, het spe-

len van kinderen in de speeltuin, barbecuen met de buren. Bĳ  de 

„Club-Sandwich-aanpak” worden verschillende functies echter 

op elkaar gestapeld. In de School of the Arts in Singapore com-

bineren de architecten van WOHA in de sokkel van het gebouw 

een ruimte voor publieke opvoeringen met o.a. concertzalen, 

theaterpodia, studiotheaters. Maar ook een school beeldende en 

uitvoerende kunst en muziek die zich bevindt in de drie verdiepin-

gen erboven. Op het dak van de school komen een sportveld en 

vrĳ e zones. In het als een landschap ingedeeld gebouw wisselen 

zich donkere binnenruimtes af met beschaduwde overgangen en 

lichte vrĳ e ruimtes.

Met hun concepten stellen de architecten zich tot doel, de 

sterk gecondenseerde constructie met humane en vitale levens-

vormen te verbinden. Licht is voor WOHA doorslaggevend voor 

een emotioneel welbehagen. Daarom stemmen de architecten 

licht en verlichting steeds opnieuw op elkaar af, afhankelĳ k van 

het project en de taakstelling. Ze werken eerst met natuurlĳ k 

licht en passen verlichting toe, om ruimtelĳ ke of architectonische 

vormgevingselementen te benadrukken, een specifi eke sfeer of 

ruimtelĳ ke modulaties te scheppen – van een individuele ruimte 

tot op stedelĳ k niveau. In de buitenruimtes wordt de scala van 

deze kwaliteiten ook door opzettelĳ k beschaduwde elementen 

gecreëerd. 

Uiteindelĳ k gaat het de architecten bĳ  het concept van hun 

verticale gebouwen niet alleen om de organisatie van ruimte, 

maar gaat het ook erom, ruimte te creëren voor actie en mogelĳ k-

heden. Hun architectuur schept een sociale omgang met elkaar, 

op plaatsen waar ontmoeting en interactie plaatsvindt. 

De skyline van Bangkok schiet razendsnel 

de hoogte in – zo ook de in 2009 voltooide 

toren „The Met” van WOHA. Werk- en woon-

plekken worden in de Thaise wereldstad 

plaatsbesparend gecombineerd. 

 P O RT R E T  23
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Kopenhagen bereidt zich voor op zĳ n toekomstige, 
urbane levenskwaliteit 

F O T O ’ S  Ty Stange  T E K S T  Sandra Hofmeister

Groene golf 
voor fi etsers

 R E P O RTA G E  –  Fietshighways in Kopenhagen 25
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In Kopenhagen leggen fi etsers per dag een afstand van in to-

taal 1,2 miljoen km af – ongeveer dezelfde afstand als naar de 

maan en weer terug. Al jarenlang verleent het stadsbestuur van 

de Deense wereldstad in de verkeerspolitiek duidelĳ ke prioritei-

ten aan fi etsers. Hun veiligheid werd duidelĳ k verbeterd en het 

risico op ongelukken gereduceerd. Langs de fi etspaden zĳ n ser-

vicestations met luchtpompen ingericht en de stoplichten van de 

grote kruispunten zĳ n tĳ dens de spitsuren op een groene golf voor 

fi etsers ingesteld. „De moderne mens wil geen tĳ d in de fi le ver-

liezen”, weet de Kopenhaagse burgermeester Frank Jensen – en 

ook hĳ  is vaak met de fi ets onderweg. 

Fietsen hoort in Kopenhagen bĳ  de manier van leven. Tĳ dens 

het spitsuur op de Nørrebrogade in de late namiddag trapt jong en 

oud op de pedalen. Met gekleurde helmen, de aktetas over hun 

schouder en de boodschappentassen bengelend aan het stuur, 

fi etsen ze hun vrĳ e avond tegemoet. Circa 35 % van de inwoners 

van Kopenhagen rĳ dt dagelĳ ks met de fi ets naar het werk of de 

opleiding. Op veel kruispunten wordt het autoverkeer bĳ zaak, in 

plaats daarvan verzamelen zich hele hordes fi etsers voor het rode 

stoplicht. Ze trekken net als een stille karavaan door de stad, een 

karavaan die zich op eigen kracht voortbeweegt.

Minder lawaai en minder milieuvervuiling, maar in plaats daar-

van meer gezondheid. De politiek heeft de voordelen van het 

fi etsen voor de urbane levenskwaliteit aan de Øresund al lang 

herkend en tot een sterk voordeel gemaakt, dat steeds verder 

gepropageerd wordt. De visie van een groene wereldstad, die 

uitmunt door uitstekende milieuwaarden en een hoge, duurzame 

levensstandaard, is nauw verbonden met het idee van Kopenha-

gen als Cycling City. Al sinds enkele jaren raken bĳ  dit concept 

de pendelaars steeds meer in het visier van de planning. Om ze 

ook op langere afstanden ertoe te motiveren om van de auto op 

de fi ets over te stappen, opent in april de eerste super highway 

voor fi etsers. Het circa 18 km lange proefproject moet de ge-

meente Albertslund in de westelĳ ke voorstad met het stadscen-

trum verbinden. Voor dit traject wordt speciaal asfalt gebruikt, het 

zal breder dan de gewoonlĳ ke fi etspaden worden, maar weinig 

stoplichten hebben en ’s nachts verlicht zĳ n. In totaal zĳ n er 26 

van zulke highways met een lengte van 300 km in de regio rond 

Kopenhagen gepland, om de omliggende woongebieden van de 

hoofdstad met het centrum te verbinden en een nieuw tĳ dperk 

van verkeersplanning in te luiden. Al in 2015 moet circa 50 % van 

alle pendelaars met de fi ets naar hun werk of opleiding rĳ den. Dit 

komt overeen met een opmerkelĳ ke vermindering van de CO
2
-

uitstoot van 6.074 ton per jaar. 

26 R E P O RTA G E
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„Onze aanpak is realistisch en pragmatisch tegelĳ k”, verklaart 

Peter Jantzen van de Cycle Super Highway-afdeling van het 

stadsbestuur. Hier worden de concepten voor de super highways 

gesmeed, plannen voor de massa’s fi etsende pendelaars uit-

gewerkt, mogelĳ ke trajecten onder demografi sche aspecten en 

volgens urbane richtlĳ nen onderzocht en het trajectverloop en de 

budgets met de betreffende gemeentes gecoördineerd. Ook ont-

breekt het niet aan ideeën om het highway-concept uit te breiden: 

Zo zou bĳ voorbeeld een elektronisch display de snelheid voor de 

groene golf kunnen aangeven, ook zĳ n er ringtrajecten denkbaar, 

die de straalvormig naar Kopenhagen verlopende highways aan-

vullen en het fi etspadennetwerk in de periferie uitbouwen. 

De evaluatie van de eerste route zal aantonen, of en hoe deze 

toekomstvisies haalbaar zĳ n. Intussen geven de grote oranje 

borden, die net als de borden voor de tram of de metro in het 

stadsbeeld te zien zĳ n, aan waar de highway voor fi etsers naar 

Alberts lund zich bevindt. W W W. C Y K E L S U P E R S T I E R . D K

Bĳ  weer en wind in 

het zadel:

fi etsen is een vast 

bestanddeel van 

de manier van 

leven in Kopen-

hagen.

 R E P O RTA G E  27

Concrete toekomstplannen:

Om pendelaars ertoe te 

bewegen voortaan met de   

fi ets te gaan, plant het stads-

bestuur van Kopenhagen een 

heel netwerk van super-

highways (rechts). Deze snel-

wegen moeten de binnenstad 

stervormig met de gemeenten 

in de periferie verbinden.

Links: Servicestation op het 

fi etspad: Nu al hebben fi etsers 

in Kopenhagen veel privileges.
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Galleria Centercity in het Cheonan, Zuid-Korea 

F O T O ’ S  Kim Yong-Kwan  T E K S T  Anneke Bokern

Bewegende beelden 
 P R O J E C T E N  –  UNStudio 29



lightlife 07

dit keer niet alleen bĳ  de vormgeving van het fel witte interieur 

met zĳ n vele rondingen kunnen uitleven. Ook het geveldesign van 

de Galleria in Cheonan is heel bĳ zonder en lapt de regels van het 

genre aan zĳ n laars. Want ver weg van elke anonimiteit of gezicht-

loosheid presenteert het nieuwe winkelcentrum, dat niet ver van 

een station in een nieuwbouwgebied ligt, zich overdag als een 

zilverachtig glanzende box en ’s nachts als een lichtobject dat 

naar alle zĳ den licht geeft en waar over de gevels bontgekleurde 

beelden fl itsen.

De 55 m hoge en 12.600 m² grote voorgevel van het gebouw 

is bekleed met twee over elkaar heen liggende, verticale alumi-

nium profi elen, zodat een Moiré-effect ontstaat. Terwĳ l de ach-

terste laag echter uit eenvoudige aluminium panelen bestaat, zĳ n 

de lamellen van de voorste laag speciaal vervaardigde driehoeks-

profi elen, die van gehard glas werden voorzien en waarin door 

Zumtobel speciaal ontwikkelde, nauwelĳ ks zichtbare LED-spots 

geïntegreerd zĳ n. ’s Avonds projecteren de spots gekleurd licht 

op de binnenste gevellaag. Zo worden van de LED-lichtpunten 

grootschalige, indirecte beeldpunten met een hoge, een gemid-

delde en een lage resolutie, van 400 x 400 mm pixels op de hoe-

ken van het gebouw tot 800 x 800 mm pixels op de gevelvlakken. 

In totaal zĳ n er 22.000 leds over de voorgevel verdeeld, waarvan 

ca. 10.000 in wit en 12.000 in een RGB-uitvoering. De afzonder-

lĳ ke spots worden individueel via een DMX besturing geprogram-

meerd, die de animatie detailgetrouw op het gebouwoppervlak 

transfereert. Het resultaat zĳ n levendige beelden en boodschap-

pen op de lichtgevel die wereldwĳ d de grootste in zĳ n soort is.

Toen Rem Koolhaas in zĳ n „Design School Guide to Shop-

ping” de gebouwen van de beroemde architect Frank Gehry 

met een shoppingcenter vergeleek, reageerde de internationale 

gemeenschap van architecten ontsteld. Winkelcentra golden 

over het algemeen als een minderwaardige ontwerpopgave, 

omdat de meeste van dit soort gebouwen immers niets anders 

waren dan onooglĳ ke dozen met een innerlĳ k dat helemaal door 

de commercie bepaald werd.

Maar dankzĳ  Koolhaas is sindsdien veel veranderd. Steeds 

vaker krĳ gen gerenommeerde architecten de opdracht om win-

kelcentra te ontwerpen en dienovereenkomstig is ook de instel-

ling ten opzichte van dit type gebouwen veranderd. „Vooral in 

Azië worden winkelcentra niet alleen bezocht vanwege het con-

sumeren, maar tegelĳ kertĳ d zĳ n ze ook een plek voor sociale uit-

wisseling”, zegt Ben van Berkel, directeur van het Nederlandse 

architectenbureau UNStudio. „Als musea tegenwoordig als su-

permarkten ontworpen worden, waarom zouden wĳ  winkelcen-

tra dan niet als musea behandelen?” Met de in 2003 voltooide 

ombouw van het warenhuis Galleria in Seoul en het in 2006 ge-

opende winkelcentrum Star Place in Taiwan heeft van Berkel aan-

getoond, wat hĳ  daarmee bedoeld. Nu heeft UNStudio voor de 

exploitant van Galleria nog een shoppingcenter in de 80 km ten 

zuiden van Seoul gelegen stad Cheonan gebouwd.

Net als bĳ  de twee vroegere consumptietempels, die in het 

oog sprongen door hun lichtlaag van LEDs en het verlichte ge-

bouwomhulsel met zĳ n Moiré-patroon, heeft Ben van Berkel zich 
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O P D R A C H T G E V E R  Hanwa Galleria, Cheonan, KOR

A R C H I T E C T U U R  UNStudio, Amsterdam/NL, projectleiding: Ger Gĳ zen, Astrid Piber

U I T V O E R E N D E  A R C H I T E C T E N ,  B O U W L E I D I N G ,  L A N D S C H A P S -

A R C H I T E C T U U R  Gansam Architects & Partners, Seoul/KOR

L I C H T P L A N N I N G  ag Licht, Bonn/D, LightLife, Keulen/D

P L A N N I N G  E L E K T R I S C H E  A A N S L U I T I N G E N  Ilshin E & C

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  Sahmwon MEC

L I C H T O P L O S S I N G  Speciale oplossing RGB LED-spots met IP65 

en witte LED spots, DMX-besturing

Dankzĳ  dit geveldesign biedt de Galleria steeds een ander 

aanzicht. Bĳ  daglicht beweegt het Moiré-effect constant met de 

beweging van de waarnemer mee over de zilverkleurige buiten-

kant en maakt het hele kubusgebouw tot een dynamisch object, 

dat een beetje aan de op-art kunstwerken van Victor Vasarely 

doet denken. ’s Avonds verandert het winkelcentrum daarente-

gen in een gigantisch, verlicht scherm, waarop computergegene-

reerde animaties van UNStudio verschĳ nen die geabstraheerde 

beelden uit de wereld van de mode, kunst en – natuurlĳ k – het 

shoppen weergeven. Net zoals het innerlĳ k van het gebouw uit 

de vloeiende bewegingen van de bezoekersstroom gegenereerd 

werd, is ook de buitenkant van het gebouw constant in beweging. 

Uit de statische tweedimensionaliteit bevrĳ d, wordt het oppervlak 

levendig, krĳ gt diepte en is nauwelĳ ks nog als vlak herkenbaar. 

„Er worden illusies gewekt die de proporties doen vervagen en 

dubbele beelden produceren. In dit gebouw is geen enkel beeld 

permanent”, zegt Ben van Berkel. Daardoor krĳ gt de Galleria een 

aantrekkingskracht die haar tot het tegendeel van de klassieke 

voorstad-winkelcentra maakt: ze maakt van een plek die tot nog 

toe onaantrekkelĳ k was, een plek die bĳ blĳ ft.

De voorgevel van de Galleria 

Centercity verandert in een 

groot fi lmdoek en biedt 

constant een andere aanblik.

De aluminium profi elen van de 

voorgevel verspreiden het LED 

licht met een Moiré-effect in 

de urbane ruimte. In totaal zĳ n 

22.000 LED lampen over de 

voorgevel verdeeld.

„Er worden illusies gewekt die 
de proporties doen vervagen 
en dubbele beelden produceren”, 
aldus Ben van Berkel.
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F O T O ’ S  Andrea Flak  T E K S T  Hildegard Wänger

Lichte tuinhallen
Uitbreiding van het Städel Museum in Frankfurt am Main

32 P R O J E C T E N  –  schneider+schumacher
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„Het Städel is een absolute buitenkans”, legt Michael Schuma-

cher uit. „Het lukt maar heel zelden om een voor de hand liggende 

oplossing met poëtische charme te verbinden, zoals bĳ  de uitbrei-

ding van het museum.” Deze beoordeling gaf ook de jury die het 

ontwerp van het Frankfurter architectuurbureau schneider+

schumacher 2008 in het kader van een besloten wedstrĳ d tot win-

nend project uitriep. De nieuwbouw met een expositieoppervlak van 

circa 3.000 m² bevindt zich onder de tuin van het oorspronkelĳ ke 

gebouw en wordt via trappen, die als een as vanaf de hoofdingang 

verlopen, toegankelĳ k gemaakt. Hiervoor werden de twee boogvel-

den rechts en links van de hoofdtrap geopend. Een elegant en licht 

ogend plafond overkoepelt de wel 8,20 m hoge zaal die een opper-

vlak van 55,5 x 47,6 m beslaat. Hoewel de nieuwbouw ondergronds 

is aangelegd, is hĳ  aan het oppervlak zichtbaar. Want de lichte glooi-

ingen vertonende, begaanbare tuin van het museum is nu voorzien 

van een opvallend patroon van cirkelvormige lichtkoepels  die voor 

de verlichting van de nieuwe museumruimtes dienen.

34 P R O J E C T E N

De nieuwe expositieruimtes worden via 

een sculpturale trap vanaf de hoofdingang 

toegankelĳ k gemaakt. Zeer moderne LED-

spots ontvangen de bezoekers en vestigen 

hun aandacht direct op de waardevolle 

tentoongestelde voorwerpen …

Door snede 

bovenlicht 

met LED 

spots

Glass

Sunscreen/Darkening

Accent lighting

Stretch foil, light-scattering

LED basic illumination
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Het in 1815 opgerichte Städel hoort bĳ  Frankfurt zoals het Lou-

vre bĳ  Parĳ s. Zĳ n kunstcollectie, oorspronkelĳ k voortgekomen uit 

de nalatenschap van Johann Friedrich Städel, werd permanent uit-

gebreid. Verbouwingen, renovaties en uitbreidingen drukken hun 

stempel op de geschiedenis van het neorenaissance gebouw aan 

de Schaumainkai. Nadat het museum zĳ n collectie – vooral op het 

gebied van de hedendaagse kunst – in de afgelopen jaren massief 

kon vergroten dankzĳ  talrĳ ke nieuwe aankopen, overdrachten en 

schenkingen, was snel duidelĳ k dat een uitbreiding absoluut 

noodzakelĳ k was. Reeds in de voorstudie geven de vroegere 

Städel leerlingen Till Schneider en Michael Schumacher aan dat 

een ondergrondse oplossing de beste is. „Het idee was er snel. 

Aanvankelĳ k werd het echter verworpen, omdat de leiding van het 

museum en ook de curatoren niet in de fi nancierbaarheid van een 

ondergronds gebouw geloofden, vanwege het feit dat het niet 

werkelĳ k uit de verf zou komen. Door alle andere concurrerende 

mogelĳ kheden te vergelĳ ken, werd daarna gelukkig duidelĳ k dat 

dit de beste oplossing was. Onze opgave was het toen, om bĳ  alle 

betrokkenen de angst weg te nemen om ondergronds te gaan”, 

beschrĳ ft Michael Schumacher de aanpak. 

Voor de ondergrondse uitbreidingsbouw schiepen de archi-

tecten een open en heldere ruimte. Het verlichtingsconcept was 

hierbĳ  van meet af aan een belangrĳ k bestanddeel van de plan-

ning – uitgevoerd werd het door de lichtplanners van Licht Kunst 

Licht uit Berlĳ n en Bonn. 195 cirkelvormige lichtkoepels van 1,5 tot 

2,7 m zĳ n aan het vrĳ  gespannen en licht omhoog verlopend pla-

fond van de ondergrondse zaal aangebracht. Ze brengen daglicht 

in de expositieruimte en dienen tegelĳ k als kunstlichtbron met een 

ring van LED elementen die voorzien zĳ n van warmwitte (2.700 K) 

en koudwitte (4.500 K) LEDs – een speciale oplossing die door de 

lichtplanners in samenwerking met de architecten ontwikkeld en 

door Zumtobel gerealiseerd werd. Als de hemel bewolkt is en ook 

’s avonds en ’s nachts zorgen deze LEDs voor een gelĳ kmatige 

verlichting van de schilderĳ en en geëxposeerde objecten. 

„De uitdaging was dat zich deze ,lichtkoepel zone’ ook in klei-

nere, kabinetachtige expositieruimtes laat indelen en de afzon-

derlĳ ke lichtsituatie dan een zeer selectieve aanpassing van de 

lichtomstandigheden vereist”, legt Andreas Schulz van LKL uit. 

„Heel gevoelige expositiestukken zoals kunstwerken op papier 

kunnen bĳ voorbeeld direct naast een aangrenzende ruimte met 

een grandioze zenitale verlichting voor sculpturen geëxposeerd 

worden. De lichtsterkte kan al naargelang de vereisten voor elke 

lichtkoepel individueel aangepast worden.” Om afzonderlĳ ke ob-

jecten te benadrukken of wandvlakken bĳ zonder te accentueren, 

kunnen naar wens speciaal vervaardigde LED spots met een ver-

schillende optiek aan de lichtkoepels aangebracht worden. Om de 

geëxposeerde kunstwerken tegen licht te beschermen, werd in elk 

skylight window een lichtverduisteringssysteem geïntegreerd dat 

het mogelĳ k maakt om het daglicht in 4 trappen tot een complete 

verduistering te reduceren. Voor een homogeen lichtbeeld zĳ n de 

lichtkoepels naar onderen toe met een diffusorfoliesysteem afge-

sloten. 

Net als bĳ  het lichtconcept stelden de architecten bĳ  het alge-

hele ontwerp prĳ s op voor de hand liggende oplossingen. Hierbĳ  

hoort het gebruik van de oude foyer als toegang naar de nieuwe 

tuinhallen en het hergebruik van reeds existerende ruimtes. De 

overgangen tussen oud en nieuw komen ook tot uiting in de voort-

zetting van de materialen. Terwĳ l de nieuwbouw onder de tuin van 

het Städel Museum ontstond, werd eveneens onder de leiding van 

schneider+schumacher de complete oudbouw van het museum 

aan een algemene renovatie onderworpen en met het oog op de 

brandveiligheid op de nieuwste stand gebracht. Zo werd het dak 

van de tuinvleugel gerestaureerd en van nieuwe lichtkoepels voor-

zien. Bovendien werden volgens de ontwerpen van de architecten 

Kuehn Malvezzi de voorwaarden voor een moderne presentatie 

van de kunstcollectie geschapen. De bĳ zondere ruimtelĳ ke kwali-

teiten van de oudbouw komen door de gereconstrueerde histori-

sche ruimtelĳ ke assen goed tot uiting. Licht en kleur, displays en 

meubels begeleiden de eigentĳ dse presentatie van de tentoonge-

stelde stukken en laten ze optimaal tot hun recht komen. Hierbĳ  

wordt het kleurconcept aangevuld door een nieuw lichtsysteem 

van Zumtobel met dimbaar kunstlicht uit Tecton lichtbanden en 

een extra accentuering door Arcos LED spots met kleurtempera-

tuurdynamiek.

Zoals elk gebouw van de moderne tĳ d, moet ook de uitbrei-

dingsbouw met de kwestie duurzaamheid geconfronteerd worden. 

„Duurzaam is, wat blĳ vend en mooi is”, zegt Michael Schumacher. 

De uitbreidingsbouw ligt ingebed in de grond en er is maar heel 

weinig energie nodig om het gebouw warm of koel te houden. En 

we weten zeker dat het gebouw blĳ vend en mooi is. Hier komen 
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195 cirkelvormige bovenlichten 

zorgen voor daglicht in de 

tuinhallen en veranderen de 

tuin ’s nachts in een helder 

tapĳ t van licht.

GARDEN HALLS

schneider+schumacher

WEST WING

Gustav Peichl

GARDEN WING

Hermann von Hoven
Franz Heberer

MAIN BUILDING

Oskar Sommer
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„Men moet de kunst ook door een 
uitstekende lichtsfeer dienen. 
Dit principe maakt geen verschil 
tussen een bovengrondse of een 
ondergrondse expositiezaal.” 
(Andreas Schulz, Licht Kunst Licht AG)
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De mogelĳ kheid, om de 

nieuwe tuinhallen ook in 

kleinere, kabinetachtige 

expositieruimtes met een 

individuele verlichting te 

kunnen indelen, vormde een 

grote uitdaging voor de 

lichtplanners.
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ook nog de energie-geoptimaliseerde technische componenten 

bĳ . Doordat het gebouw compleet in de grond ingebed is, door de 

warmte- en koudeproductie met behulp van ondergrondse ener-

gieopslag en een warmtepomp en door de grote opslagcapaciteit 

is een ruimteklimaat mogelĳ k dat voor een museum optimaal is en 

minimaal energie nodig heeft. 

Met de uitbreiding van het Städel Museum is het schneider+ 

schumacher gelukt om eisen die schĳ nbaar in tegenspraak waren, 

met elkaar te verbinden: een verdubbeling van het tentoonstel-

lingsoppervlak zonder in de contemporaire historische facetten 

van het oorspronkelĳ ke gebouw te hoeven ingrĳ pen. Het is hun 

verdienste dat de tuin als groene oase behouden blĳ ft, als archi-

tectonisch symbool opgewaardeerd wordt, spannende inzages 

biedt en het Städel Museum en de Städel school optisch bĳ  elkaar 

brengt. De uitbreiding van het Städel Museum is een openbaring, 

onder en boven de grond.

„Duurzaam is, wat blĳ vend en mooi is”

 Interview met Michael Schumacher, eigenaar van 

schneider+ schumacher, Frankfurt am Main

Wat is voor u het bĳ zondere aan een ontwerp voor een 

 museum?

M I C H A E L  S C H U M A C H E R  Een museum is voor een archi-

tect de ultieme uitdaging. De uiteenzetting met ruimte, met grote 

ruimtes, met licht, met waardevolle expositiestukken, maken het 

tot een interessante opgave. 

Welke betekenis had de stedenbouwkundige context met 

het oog op uw planning van de Städel uitbreiding?

M I C H A E L  S C H U M A C H E R  Zoals wĳ  het gebouw gepland 

hebben, blĳ ven alle voordelen behouden die het Städel ensemble 

voorheen al had. Bĳ  vier van de acht concurrerende ontwerpen 

zou de tuin aan de nieuwbouw ten prooi zĳ n gevallen en daar-

door zou uit stedenbouwkundig oogpunt een verlies ontstaan zĳ n. 

Deze tuin werd intensief voor evenementen gebruikt en dit zal bĳ  

dit ontwerp in de toekomst ook mogelĳ k blĳ ven. Bovendien zĳ n 

de nieuwe ruimtes door de welving van het gazon en de skylight 

windows op een spectaculaire wĳ ze in het stadsbeeld zichtbaar. 

Er is een mysterieuze mix ontstaan, die men misschien vreemd 

genoeg „spectaculaire bescheidenheid” zou kunnen noemen.

De vraag naar de duurzaamheid van een gebouw wordt in 

de uitbreidingsbouw meerdere malen opgeworpen. Wat waren 

voor u de beslissende criteria hierbĳ ?

M I C H A E L  S C H U M A C H E R  Wĳ  hebben een heel eenvoudige 

defi nitie van duurzaamheid: Duurzaam is, wat blĳ vend en mooi is. 

De uitbreiding van het Städler Museum is qua concept duurzaam 

uitgevoerd. De uitbreidingsbouw ligt ingebed in de grond en er is 

maar heel weinig energie nodig om het gebouw warm of koel te 

houden. En we weten zeker dat het gebouw blĳ vend en mooi is. 

Technisch gezien dragen de klimaattechniek met de geothermi-

sche sonden. En vooral het licht met de LED techniek en het grote 

aandeel aan daglicht aan de duurzaamheid bĳ . 

U hebt samen met Zumtobel een speciale armatuur ontwik-

keld. Wat was de taakstelling en hoe zag de oplossing eruit?

M I C H A E L  S C H U M A C H E R  Ons doel was, om een verlich-

tingsoplossing te ontwikkelen die voldoet aan de richtlĳ nen en de 

voorschriften van de curatoren en conservatoren en tegelĳ kertĳ d 

ook onze wens naar een op daglicht lĳ kende verlichting vervult.

O P D R A C H T G E V E R  Städel Kunstinstituut, Frankfurt am Main/D

A R C H I T E C T U U R  uitbreidingsbouw en renovatie oudbouw: schneider+schumacher, 

Frankfurt am Main/D

A R C H I T E C T U U R  C O L L E C T I E P R E S E N TAT I E  Kuehn Malvezzi, Berlin/D

L I C H T P L A N N I N G  LKL Licht Kunst Licht AG, Berlin, Bonn/D

P L A N N I N G  E L E K T R I S C H E  A A N S L U I T I N G E N  Delta-Tech, Weiterstadt/D

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  Imtech, Rüsselsheim/D

L I C H T O P L O S S I N G  N I E U W B O U W  speciale LED oplossing voor cirkelvormige 

skylight windows, speciale oplossing LED spot ARCOS, lichtsturing LUXMATE 

Professional

L I C H T O P L O S S I N G  O U D B O U W  R E N O VAT I E  lichtbandsysteem TECTON, 

LED spot ARCOS, LED Downlight PANOS INFINITY, pendelarmatuur SCONFINE, 

noodlicht RESCLITE, lichtsturing LUXMATE Professional

38 P R O J E C T E N

De museumshop, die in het kader van de uitbreidings-

werken ook volledig werd heringericht door Spiess 

Interior Design, mag zich in een grote belangstelling 

verheugen. Decoratieve hanglampen dragen in belang-

rĳ ke mate bĳ  aan de vriendelĳ ke sfeer in het vertrek.
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Tegelĳ kertĳ d met de nieuw-

bouw van de tuinhallen werd 

de Main- en tuinvleugel ge-

renoveerd. Het nieuwe licht-

plafond zorgt voor een dag-

lichtachtige sfeer, de LED 

spots toveren briljante licht-

accenten op de kunstwerken.
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Rotsmassief met 
energievoordelen
Salewa Headquarters in Bolzano

F O T O ’ S  Oskar Da Ritz (pag. 40/41), Jens Ellensohn  T E K S T  Andreas Gottlieb Hempel

40 P R O J E C T E N  –  Cino Zucchi Architetti en Park Associati
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„Alles voor de bergen” is de slogan van Salewa als een van 

de Europese marktleiders voor technische Alpine kleding. Dit 

motto wordt reeds duidelĳ k gemaakt door de ligging van het 

nieuwe hoofdkantoor van deze onderneming: Het gebouw van 

het Milanese architectenbureau Cino Zucchi Architetti en Park 

Associati ligt in Bolzano, aan de rand van de „Bleke bergen”, 

zoals de Dolomieten vanwege de kleur van het gesteente vaak 

genoemd worden.

Zĳ n hoge gebouwen in de Alpen eigenlĳ k wel zinvol? Voor de 

achtergrond van deze in Bolzano intensief gevoerde discussie ont-

wikkelden de architecten een gebouw dat als lichtend voorbeeld 

voor de stedenbouw kan gelden. Als vanzelfsprekend past het 

complex aan de Mitterberg zich met zĳ n vele verschillende vormen 

aan de vallei van Bolzano en de omliggende bergsilhouetten aan. 

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers 

zich op hun werkplek prettig voelen, waren 

de hele dag constante lichtverhoudingen 

en een verblindingsvrĳ e verlichting vereist.

42 P R O J E C T E N

De verticale kantoortorens, de horizontaal uitgerichte expositie- en 

opslagruimtes en de klimhal vullen elkaar aan. De gladde gevelhuid 

van glasvlakken en geperforeerde aluminium panelen in drie ver-

schillende grĳ stinten kan als een verwĳ zing gezien worden naar de 

Dolomieten, die in het wereldnatuurerfgoed van de UNESCO opge-

nomen zĳ n. De architectuur gaat sensibel op de genius loci van het 

Zuid-Tiroolse landschap in en gaat er een dialoog mee aan. In noor-

delĳ ke richting, in de richting van de stad, breidt de bouwgroep zĳ n 

zĳ vleugels uit en ontvangt gasten en bezoekers met een royaal ge-

baar. „Een poort naar Bolzano voor iedereen die van de autosnel-

weg komt”, aldus Heiner Oberrauch, president van de Oberalp-Sa-

lewa-Groep. De glazen gevel van de kantoor- en expositieruimtes 

daarentegen biedt een vrĳ  uitzicht over Bolzano en op de bergen. 

De buitengewone vorm van het gebouw verzamelt verschillende 

functies onder een dak. Kantoor- en administratieruimtes voor cir-

ca 160 medewerkers, opslagruimtes voor de logistiek, de grootste 

klimhal van Italië voor wel 250 klimmers, een fi tnessruimte voor 

de medewerkers, een kinderdagverblĳ f en een openbare verga-

derruimte. Bĳ  de planning stond de mens centraal – met name 

de medewerksters en medewerkers. De Zuid-Tiroolse model on-
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De markante architectuur van 

het nieuwe Salewa hoofdkan-

toor past zich als vanzelfspre-

kend aan het bergsilhouet van 

de omgeving aan.
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In samenwerking met Zumtobel ontwikkelde 

Park Associati de speciale armatuur IBLA. 

Met haar bĳ zondere vormgeving speelt ze in 

op de vorm van het gebouw.
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O P D R A C H T G E V E R  Oberalp Salewa/I 

A R C H I T E C T U U R  Cino Zucchi Architetti en Park Associati 

(Filippo Pagliani, Michele Rossi), Milaan/I

P L A N N I N G  E L E K T R I S C H E  A A N S L U I T I N G E N  Energytech, P.I. Gabriele Frasnelli, 

Bolzano/I

L I C H T O P L O S S I N G  Speciale kantoorarmatuur IBLA, inbouwarmatuur MILD LICHT 

IV, lichtlĳ n SLOTLIGHT II, lichtbandsysteem TECTON SLIMLINE, lichtlĳ st LINARIA, 

inbouwarmatuur PERLUCE, spot LIVIANO, ronde armatuur ONDARIA, noodlichtsys-

teem ONLITE CPS, noodverlichting PURESIGN, LED noodlicht RESCLITE

derneming wil haar geloof in een actieve levenswĳ ze demonstre-

ren – vooral als bergsport specialist is dit motto belangrĳ k. Bo-

vendien munt het gebouw uit door een op de totaliteit gericht 

energie- en verlichtingsconcept, dat in het kader van het erkende 

Zuid-Tiroolse „klimaathuis”-concept onderscheiden werd en in 

sommige gedeeltes van het gebouw zelfs het hoogste niveau, 

de certifi cering in goud, bereikt. Bĳ  de bouwmaterialen werd 

erop gelet, het transport en daardoor dus ook de milieubelasting 

zo minimaal mogelĳ k te houden. 90 procent van de leveranciers 

komt uit de naaste omgeving. De zonnepanelen van het gebouw 

produceren meer energie dan het zelf nodig heeft. Voorts zorgen 

technologieën voor warmteterugwinning, het verwarmen en koe-

len van het gebouwencomplex met een extra, oppervlaktetem-

peratuurcontrole voor een reductiepotentiaal van 330 t CO
2
 per 

jaar. Deze verbazingwekkende waarde wordt bovendien verkre-

gen door de dubbele glazen gevel, die als geventileerde warmte-

isolatie met zonwerend glas op een stalen constructie voor de 

dragende betondelen van plafonds en steunen werd geplaatst. 

Letterlĳ k een lichtend voorbeeld is het uitgekiende lichtconcept 

van het gebouw. Bĳ  direct zonlicht mogen de kantoor- en expo-

sitieruimtes niet beschaduwd worden, zodat de medewerkers 

steeds van het uitzicht op de bergen kunnen genieten. Bovendien 

wenste men constante lichtomstandigheden in de binnenruimtes, 

ook bĳ  verschillend daglicht. Om aan deze eisen tegemoet te ko-

men, ontwikkelde Park Associati in samenwerking met Zumtobel 

de dimbare armatuur IBLA: Ze straalt niet alleen indirect naar het 

plafond, maar ook direct op de computerwerkplekken en zorgt zo 

voor ideale lichtomstandigheden zonder verblindende effecten. De 

speciale constructie van mineraal materiaal komt overeen met de 

architectuurvorm van het gebouw en geeft deze in miniatuur weer. 

Ook de vergaderruimtes bieden met visueel onopvallende inbouw-

armaturen variabele verlichtingsmogelĳ kheden voor verschillend 

gebruik, zoals besprekingen of videopresentaties; de evenwichtige 

lichtverdeling schept een heldere en vriendelĳ ke sfeer in de ruim-

tes. Voor de expositie- en ontvangstruimtes werd voor een gelĳ k-

matige, algemene verlichting gekozen, bestaande uit lichtlĳ sten en 

een focusserende objectverlichting van spotlights. Hiermee kun-

nen de tentoongestelde producten van Salewa individueel verlicht 

worden. 

Voor de opdrachtgever was het vooral belangrĳ k, hoe het ge-

bouw er ’s avonds uitziet. Het licht uit de glazen gevelvlakken en de 

oppervlakteverlichting van de gesloten bouwdelen van aluminium 

en beton presenteren het gebouw duidelĳ k maar discreet als een 

laboratorium van ideeën, onderzoek en ontwikkeling.
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Met een op de totaliteit gericht 

energie- en verlichtingsconcept 

richt Salewa zich bewust op 

duurzaamheid (links). 

Rechts: Voor een berggevoel 

binnenin het gebouw zorgt een 

imposante klimwand.
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Het groenste kantoor van Nederland

Villa Flora in Venlo/NL

Het is een herkenningspunt van de regio Limburg en de stad 

Venlo – een teken voor een verantwoordelĳ ke omgang met 

 natuurlĳ ke grondstoffen. Reeds de naam „Villa Flora” kenmerkt 

het imposante kantoorgebouw met zĳ n hoogte van ruim 30 m 

als Green Building – en wel als het meest effi ciënte van 

 Nederland. Het heldere en luchtige glazen complex maakt niet 

alleen indruk door zĳ n hoogmoderne verschĳ ningsvorm; dankzĳ  

de talrĳ ke, milieuvriendelĳ ke maatregelen is het ook een mĳ l-

paal van duurzaamheid in het epicentrum van de cradle to 

cradle principes. Het gebouw is zodanig gepositioneerd dat de 

zonne-energie optimaal benut wordt. Een intelligent gestuurde 

verlichtingsinstallatie garandeert een economisch gebruik en 

een optimale lichtkwaliteit. Moderne pendelarmaturen – uitge-

rust met een speciale microprisma-optiek en een dimbare EVG 

– zorgen voor een maximaal lichtrendement en een moderne 

werkplekomgeving Het grootste energiebesparingspotentieel 

wordt echter door de consequente daglichtafhankelĳ ke rege-

ling van de armaturen gerealiseerd. De op het dak van de hal 

geïnstalleerde daglichtmeetkop meet de intensiteit van het in-

vallende daglicht afhankelĳ k van de stand van de zon. Dit dag-

licht wordt door het lichtmanagementsysteem aangevuld met 

kunstlicht, totdat een verlichtingssterkte van 500 lux bereikt 

wordt.

O P D R A C H T G E V E R  Provincie Limburg/NL

A R C H I T E C T U U R  Jon Kristinsson, Deventer/NL

P L A N N I N G  E L E K T R I S C H E  A A N S L U I T I N G E N  Volantis bv, Venlo/NL

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  Terberg Systeemintegratie bv, Ĳ sselstein/NL

L I C H T O P L O S S I N G  Pendelarmatuur LIGHT FIELDS, 

Downlightserie PANOS, hallamp COPA, spiegelwerper systeem MIROS, 

lichtlĳ n SLOTLIGHT, lichtmanagement LUXMATE Litenet

Duurzame architectuur

Oostenrĳ kse ambassade in Jakarta/ID

De Oostenrĳ kse ambassade is het eerste groene gebouw van 

Indonesië dat een nieuwe standaard van ruimtekwaliteit, 

 klimaatcomfort en duurzaamheid vertegenwoordigt. Het als 

passiefhuis geconcipieerde kantoorgebouw verzamelt ener-

gie via zonnecollectoren en beschikt over een regenwater-

zuiveringsinstallatie; voor de koeling van het gebouw zorgen 

in het plafond aangebrachte koelwaterleidingen. De milieu-

vriendelĳ ke architectuur en de innovatieve technologieën zor-

gen ervoor dat het gebouw ondanks de tropische tempera-

turen geen airconditioning nodig heeft en reeds gecertifi ceerd 

werd door de „Green Building Council Indonesia”. Ook het 

lichtconcept heeft hieraan bĳ gedragen: Met een moderne, 

energiebesparende verlichting wordt op de werkplekken een 

hoog lichtrendement bereikt. Door het toepassen van ener-

giebesparende technologie werken de armaturen gegaran-

deerd effi ciënt en hullen de kantoorruimtes tegelĳ kertĳ d in een 

aangename directe/indirecte lichtsfeer. 

O P D R A C H T G E V E R  Republiek Oostenrĳ k, Federaal Ministerie voor Europese en 

internationale zaken, vertegenwoordigd door de Oostenrĳ kse ambassade Jakarta

A R C H I T E C T U U R  pos Architecten, Wenen/A

L I C H T P L A N N I N G  Pokorny lichtarchitectuur, Wenen/A

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  PT. Tetra Setia, Jakarta/Indonesia; 

Distributor: PT. Lelco, Jakarta/Indonesia

L I C H T O P L O S S I N G  Lichtlĳ n SLOTLIGHT II, opbouwarmatuur PERLUCE, 

pendelarmatuur CLARIS II
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Creativiteit van ruimte en licht 

Google Headquarters, London/UK

De nieuwe kantoorruimtes van Google in Buckingham Palace 

Road in Londen vertolken een speelse vorm van een moderne 

werkplek. Geen lange gangen, stĳ ve grote kantoren of sobere 

vergaderruimtes; in plaats daarvan wordt men welkom gehe-

ten door levendige kleuren, trendy-functionele meubels en een 

glanzende lichtambiance. Het Londense architectuurbureau 

 Penson heeft voor de kantoorruimtes van de zoekmachine- 

gigant een onconventioneel architectuurconcept ontwikkeld, 

dat uit een combinatie van geraffi neerde functionaliteit en slim 

doordachte, innovatieve ideeën voor werkplekstrategieën be-

staat. Op de verdiepingen vindt men een bonte mengeling van 

ruimtes met de meest verschillende functies – van een cafeta-

ria, lounges, een muziekstudio tot een scala van uitgekiende 

besprekings- en werkruimtes. Bĳ na alle wanden bestaan uit 

magnetische whiteboards, waar men notities op kan schrĳ ven. 

Bovendien zĳ n er niet alleen grote werkplekken en relax ruim-

tes, maar ook kleine nissen, waarin men zich alleen of in 

groepjes terug kan trekken – de ruimtes moeten zich aan de 

„Google-medewerkers” aanpassen en niet omgekeerd. Dit 

moest ook in het lichtconcept omgezet worden: armaturen die 

perfect tegemoet komen aan de architectuur en aan de be-

hoeften van de gebruikers. Het lichtconcept schept daarom 

een sfeer, waarin mensen zich behaaglĳ k voelen en tegelĳ ker-

tĳ d geconcentreerd en gemotiveerd kunnen werken – ofwel 

door de zachte vormtaal van de ronde armaturen Ondaria in de 

vergaderruimtes of door de hoogwaardige lichtkwaliteit van de 

LED Downlights en lichtlĳ nen in de groeps- en pauzeruimtes.

O P D R A C H T G E V E R  Google Headquarters, London/UK

A R C H I T E C T U U R  Penson, London/UK

B I N N E N H U I S A R C H I T E C T U U R  Penson, Anna Pizzey, London/UK

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  Elite Electrical, London/UK

L I C H T O P L O S S I N G  LED-Downlight PANOS INFINITY, lichtlĳ n SLOTLIGHT, 

ronde armatuur ONDARIA, pendelarmatuur SCONFINE, lichtsysteem CARDAN 

SPIRIT, lichtbandysteem TECTON, lichtmanagement LUXMATE CIRIA, 

noodlicht RESCLITE, noodverlichting COMSIGN

Zachte verlichting

Rookery Building in Chicago/US

In 1890 was „The Rookery” met zĳ n 11 verdiepingen het hoogste 

gebouw ter wereld, en geldt ook vandaag nog als baanbrekend 

voor de moderne wolkenkrabbers. Met de nieuwe, door het New 

Yorkse lichtdesign bureau OVI geconcipieerde en door Zumtobel 

omgezette gevelverlichting wordt nu ook in het nachtelĳ k stads-

beeld de nadruk op dit gebouw gelegd. Speciaal voor dit project 

vervaardigde armaturen accentueren het fĳ ne stucwerk aan de 

voorgevel. Door aanpassing van de optica wordt de typische, 

rotatie-symmetrische lichtkegel van de LED puntlichtbronnen bĳ  

de speciale oplossing vlak en ellipsvormig. Zo kan het licht pre-

cies over drie etages verdeeld worden. De lichtbronnen zĳ n van-

af de straat niet zichtbaar, omdat ze op consoles aan de raamko-

zĳ nen aangebracht zĳ n. Zo lĳ kt „The Rookery” ’s avonds een 

adembenemend symbool van onvergankelĳ kheid en wordt tot 

nieuw highlight van het Chicago Financial District.

O P D R A C H T G E V E R  Buck Management Group, LLC, Chicago/US

A R C H I T E C T U U R  Burnham & Root, Chicago/US

L I C H T P L A N N I N G  Offi ce for Visual Interaction, Inc. (OVI), New York/US 

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  Rex Electric & Technologies, LLC, Chicago/US

L I C H T O P L O S S I N G  Speciale oplossing LED opbouwspot ELEVO
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Design tot aan het plafond

Porsche Design Group in Singapore

In Singapores shoppingmall „The Shoppes at Marina Bay 

Sands” showt het luxemerk Porsche Design op circa 160 m² 

haar hoogstaand productprogramma. Het winkeldesign onder-

streept de Porsche Design Group fi losofi e van de ,Iconic Style’. 

Bĳ  de verlichting richt de premium fabrikant zich op de beste 

kwaliteit en – passend bĳ  zĳ n assortiment – op hoge eisen aan 

het design. De moderne lichttechniek van de spot Discus legt de 

nadruk op de exquise objecten en maakt een levendige ensce-

nering van het ruimtelandschap mogelĳ k. Het door EOOS beïn-

vloede, minimalistische design van de LED armatuur gaat uitste-

kend en harmonieus samen met de zeer rustige, puristische 

shopinrichting van Porsche Design. 

O P D R A C H T G E V E R  Porsche Design Group, Bietigheim-Bissingen/D

A R C H I T E C T U U R  E N  L I C H T P L A N N I N G  Porsche Design Studio en 

Blocher Blocher Partners, Stuttgart/D

L I C H T O P L O S S I N G  LED spot DISCUS

Briljante enscenering

University of Technology in Sydney/AU

In haar meer dan 20-jarig bestaan heeft de technische universiteit 

van Sydney zich een naam verworven als vooruitstrevende en 

kosmopolitisch in hoog aanzien staande onderwĳ sinstelling. Dit 

niet alleen dankzĳ  de optimale voorwaarden voor het dagelĳ kse 

leren en studeren, maar ook dankzĳ  het feit dat ze veel aandacht 

besteed aan haar culturele verschĳ ningsvorm. Om deze reden 

heeft de leiding van de universiteit recentelĳ k besloten om de 

zogenaamde „Great Hall” – een 1.100 m² grote, multifunctionele 

evenementenhal op de campus – te verbouwen. Het sleutelele-

ment van het nieuwe design van de hal wordt gevormd door een 

omhulsel van geperforeerde metalen platen, die binnen op de 

bestaande betonnen sokkel geplaatst worden. Zo kunnen akoes-

tische systemen en lichtsystemen geraffi neerd in de panelen 

 geïntegreerd worden, zonder afbreuk te doen aan de algehele 

optische indruk. Voor een al naargelang het evenement fl exibele 

enscenering van de imposante hal en de foyer zĳ n  moderne LED 

spots verantwoordelĳ k. Terwĳ l de spots overdag door middel 

van een intelligente lichtregeling voor een evenwichtige lichtam-

biance zorgen, verlenen ze ’s nachts een briljante aantrekkings-

kracht aan de ruimtes.

O P D R A C H T G E V E R  University of Technology, Sydney/AU 

A R C H I T E C T U U R  DRAW, Sydney/AU 

L I C H T P L A N N I N G  Steensen Varming, Sydney/AU 

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  Steensen Varming, Sydney/AU

L I C H T O P L O S S I N G  LED spotserie IYON, spotserie ARCOS, 

L3+DALI  stroomrail
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Meer comfort voor de passagiers

Skylink terminal vliegveld in Wenen/A

In de Skylink terminal aan het vliegveld in Wenen die in juni 2012 

in bedrĳ f genomen wordt, zorgen een moderne architectuur met 

lichtovergoten ruimtes, korte overstapwegen en een hoger 

shopping- en gastronomieaanbod voor een aangename reisbe-

levenis. Hannelore Kress-Adams van het gelĳ knamige bureau 

Kress & Adams, die verantwoordelĳ k is voor de lichtplanning, 

verklaart: „Wĳ  hebben de verlichting van meet af aan als een 

integraal bestanddeel van de hoogmoderne architectuur gezien. 

Met Zumtobel als ervaren onderneming is het ons gelukt, onze 

technische wensen professioneel te realiseren en speciaal ver-

vaardigde armaturen of gemodifi ceerde producten te gebrui-

ken.” Samen met de lampenspecialist ontwikkelden de planners 

een vierkante, transparante pendelarmatuur van 700 x 700 mm 

met een opening in het midden, zodat brandmelders en sprin-

klerinstallaties zonder problemen geïnstalleerd kunnen worden. 

De in  totaal 2.500 armaturen zorgen – passend bĳ  de heldere 

architectuurtaal – voor een harmonieus plafond en een aange-

name,  homogene basisverlichting. Ook voor de vele verkeerszo-

nes van en naar de pieren was een geraffi neerde oplossing no-

dig: Hiervoor creëerden de lichtplanners speciale lichtkussens 

die met weefsel bespannen zĳ n en aan een kant weggeklapt 

kunnen worden. Zo is het daarboven liggende technische ge-

deelte steeds bereikbaar voor de monteurs.

O P D R A C H T G E V E R  Flughafen Wien AG, Wenen/A

A R C H I T E C T U U R  Baumschlager Eberle, Wenen/A 

L I C H T P L A N N I N G  Kress & Adams, Keulen/D 

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  Kremsmüller, Schwechat/A

V E R L I C H T I N G S M O N TA G E  Fa. Csernohorszky, Wenen/A

L I C H T O P L O S S I N G  Speciale verlichting weefsel-lichtkussen, speciale 

verlichting weefsel-verlichtingselementen, vierkante, speciale pendelarmaturen, 

lichtlĳ n SLOTLIGHT II, speciale inbouwarmaturen in glas, lichtsturing 

 LUXMATE Professional

Op één golfl engte

Cité de l’Océan et du Surf in Biarritz/F

 

Melkglas, kasseien, wit beton en een overwegend vloeiend de-

sign: De architectuur van de multifunctionele nieuwbouw van 

Steven Holl Architects lĳ kt te versmelten met de golven van de 

Atlantische Oceaan, die voor zĳ n deur op het strand breken. Het 

als museum, cultuurcentrum, evenementenhal en hotel 

 ontworpen gebouw imiteert met zĳ n gebogen, vloeiende vormen 

de beweging van de golven. Binnenin neemt het gebouwen-

complex de concave vorm van de buitenkant op en draagt deze 

op het betonnen plafond over. Op de benedenverdieping bevin-

den zich de via hellende paden toegankelĳ ke expositieruimtes, 

waarin de wetenschappelĳ ke fenomenen van de zee toegelicht 

worden. Het voor de verlichting van de expositie toegepaste 

spotsysteem verbindt de hier noodzakelĳ ke functionaliteit met 

een hoge sensibiliteit voor de expositie-architectuur. Voor de 

speciale verlichting van deze ruimtes werden de spots ten dele 

voorzien van een wandhouder, om de harmonische aanblik van 

het plafond niet te verstoren. 

O P D R A C H T G E V E R  SNC Biarritz Ocean, Biarritz/F

A R C H I T E C T U U R  Steven Holl Architects, New York/US met 

Solange Fabião, New York/US en Rüssli Architecten, Luzern/CH

L I C H T P L A N N I N G  L’Observatoire, New York/US

E L E K T R O - I N S TA L L AT I E  Santerne Aquitaine, Bruges/F

L I C H T O P L O S S I N G  Spot ARCOS uitvoering 3, 

spot ARCOS uitvoering 4, speciale uitvoering

 P R O J E C T E N  49



lightlife 07

21 3

Dankzĳ  de allermodernste LED techniek kan de kleurtemperatuur 

van wit licht in musea, shops of kantoren intelligent aan verschil-

lende vereisten aangepast worden:

1 koudwit 

2 neutraalwit

3 warmwit

Metamorfosen

F O T O ’ S  Markus Deutschmann  I L L U S T R AT I E  Martin Mörck  I N T E RV I E W  Nadja Frank

Van toepassing tot product

50 W E T E N S C H A P  –  In gesprek met Thomas Schmölz



lightlife 07

Sinds de eerste LED’s als decoratieve kleurpunten op de markt 

kwamen, is veel veranderd. De LED’s maakten een pĳ lsnel ont-

wikkelingsproces door, dat gekenmerkt werd door een steeds 

hoger lichtrendement, een hogere effi ciëncy en een langere le-

vensduur. Tegenwoordig – we zĳ n nog een stap verder – gebruikt 

men al de eerste „Tunable White” LED’s, die wit licht in verschil-

lende kleurtemperaturen mogelĳ k maken. Bĳ  Zumtobel houden 

meer dan 80 mannen en vrouwen zich in de sector ontwikkeling 

bezig met de snel groter wordende opgaven en de steeds nieuwe 

mogelĳ kheden om met licht ruimtes te creëren. Tĳ dens het ge-

sprek maakt Thomas Schmölz, hoofd van de afdeling productont-

wikkeling bĳ  Zumtobel, duidelĳ k hoe belangrĳ k het is om toepas-

sing en product als eenheid te zien, om met de nodige kennis van 

de behoeften van de klanten en het effect van licht de succes-

volle productoplossingen van morgen te ontwikkelen.

Interview met Thomas Schmölz over de sensitiviteit van de 

klantenbehoeften en nieuwe uitdagingen door de ontwikkeling 

van de LED techniek: 

De lichtbranche bevindt zich momenteel in een sterk veran-

deringsproces – aangedreven door de LED ontwikkelingen. 

Waarin ligt naar uw mening als ontwikkelaar het toekomstpoten-

tieel van licht?

T H O M A S  S C H M Ö L Z  Het ligt enerzĳ ds in de besparing van 

energie en in het duurzaam omgaan met grondstoffen. Anderzĳ ds 

zie ik een groot potentieel van licht in het feit dat het ons geheel 

nieuwe mogelĳ kheden biedt om onze leefomgeving te ontwerpen. 

Het laatste staat centraal bĳ  ons werk: kunstlicht veranderbaar te 

maken en net als bĳ  het daglicht een verloop te realiseren dat 

mensen een optimale werk-en levensomgeving biedt.

In hoeverre houden productontwikkeling en -kwaliteit nu al 

rekening met deze processen? 

T H O M A S  S C H M Ö L Z  Als men naar de laatste jaren kĳ kt, wordt 

duidelĳ k dat de eisen aan het licht en daardoor ook aan de arma-

turen en lampen steeds complexer worden. Licht moet verander-

lĳ ker worden en zich zo optimaal mogelĳ k aan de wensen van de 

klanten aanpassen. Dit betekent dat de producten steeds meer 

kunnen presteren, maar vooraf echter ook omvangrĳ ker getest 

 W E T E N S C H A P  51

„Het gaat ons er niet alleen 
om, verlichtingsopdrachten uit 
te voeren, maar wĳ  willen ook 
rekening houden met de 
bevinding van de gebruiker en 
dit positief beïnvloeden.”
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moeten worden. Innovatie en de kennis van de behoeften van de 

klant worden zodoende onze kerncompetentie bĳ  de ontwikkeling 

van producten.

Op welke vragen ligt momenteel het accent, gezien vanuit het 

oogpunt van de ontwikkeling?

T H O M A S  S C H M Ö L Z  Actuele factoren zĳ n de nieuwe lampen, 

d.w.z. lichtbronnen als LED en OLED, maar ook de Tunable White 

functionaliteit – de dynamische aanpassing van de kleurtempera-

tuur – en hiermee gepaard gaande de vraag: Welke tot dusver 

onvervulde klantenbehoeften kunnen wĳ  met de nieuwe lampen in 

de toekomst vervullen? Men moet zich er hierbĳ  steeds van be-

wust zĳ n dat nieuwe lichtbronnen naast voordelen ook risico’s 

met zich meebrengen en daarom heel exact onderzoeken, of ze 

tĳ dens de toepassingen aan de verwachtingen beantwoorden.

De LED technologie heeft vele sectoren gerevolutioneerd. In 

hoeverre heeft dit ook betrekking op het ontwikkelingsproces 

van de armaturen bĳ  Zumtobel?

T H O M A S  S C H M Ö L Z  In tegenstelling tot vroegere ontwikke-

lingen die aanvankelĳ k gebaseerd waren op design en mechani-

sche thema’s worden wĳ  tegenwoordig voor het overgrote deel 

met de elektronische ontwikkeling geconfronteerd. Dienovereen-

komstig vergroten wĳ  op dit gebied onze competenties en passen 

processen aan. Spannend zĳ n in dit verband ook de nieuwe part-

ners, met wie wĳ  samenwerken en die zich ten dele in Azië of in 

Amerika bevinden. Zodoende heeft de LED niet alleen de techni-

sche  ontwikkelingsprocessen gerevolutioneerd, maar ook de glo-

bale netwerken van de lichtbranche.

Maatschappelĳ ke verantwoordelĳ kheid is tegenwoordig een 

trefwoord dat ook de architectuur en de technologische ontwik-

kelingen betreft. Welke eisen kan men daaruit afl eiden voor ar-

maturen en lichtoplossingen?

T H O M A S  S C H M Ö L Z  Energie besparen is weliswaar iets waar 

iedereen het over heeft, maar wĳ  moeten het thema algemener 

zien. Het gaat om het complete grondstoffenverbruik, dus ook 

De Iyon LED spot verenigt hoogintelligente techniek 

met een elegant design. In combinatie met het 

passende stuursysteem krĳ gt de gebruiker de 

optimale lichtkwaliteit voor zĳ n speciale aanwending.

52 W E T E N S C H A P

om  eigenschappen als lichtkwaliteit en gebruikersacceptatie.

Men mag bĳ  nieuwe technologieën niet al te euforisch zĳ n en 

moet ook rekening houden met de gevaren. Zo moet de kwaliteit 

van de nieuwe lichtbronnen diepgaand onderzocht worden, om 

 bevredigende resultaten te verkrĳ gen. Voor de museumverlich-

ting hebben wĳ  omvangrĳ ke onderzoeken uitgevoerd en zĳ n hier 

nu ook mee bezig voor de toepassingen in de gezondheids- en 

verzorgingssector alsook in de kantorensector.

Dit betekent dat u voor elk toepassingsgebied de behoeften 

van de gebruikers onderzoekt en daaruit de productontwikke-

lingen afl eidt?

T H O M A S  S C H M Ö L Z  Ja, precies. Dit gebeurt in projecten die 

vooraf uitgevoerd worden. In principe gaat het ons erom de behoef-

ten te herkennen, maar anderzĳ ds ook – en dat is het bĳ zondere – 

de kansen zo optimaal mogelĳ k te benutten, met de nieuwe licht-

bronnen in positieve zin te voldoen aan deze behoeften. Het gaat 

ons er namelĳ k niet alleen om, verlichtingsopdrachten uit te voeren, 

maar wĳ  willen ook rekening houden met de bevinding van de 

 gebruiker en dit positief beïnvloeden.

Welke mogelĳ kheden biedt de zojuist genoemde Tunable 

White functionaliteit voor architecten en planners in de vormge-

ving van ruimtes? 

T H O M A S  S C H M Ö L Z  Tunable White biedt veel nieuwe moge-
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COOL WARM

lĳ kheden. De vraag is echter: Welke daarvan zĳ n zinvol en wat is 

interessant voor de klanten? De mens is door het daglicht gewend 

aan de dynamiek van licht, kunstlicht was tot voor kort eerder sta-

tisch. Het zou echter fout zĳ n, als wĳ  proberen om dit dagritme 

zonder nadenken te imiteren. Want in de regel is het namelĳ k zo 

dat geen enkele imitatie zo goed is als het origineel. Het is aan ons, 

voor de verschillende toepassingen de juiste en evenwichtige 

weergave van kleurtemperaturen af te stemmen. Sectoren zoals 

de museum- of shop- en supermarktverlichting zĳ n zeker het 

meest geschikt om materialen en producten authentiek en attrac-

tief te accentueren. Op kantoor ligt het accent er eerder op, de 

monotonie te onderbreken en de dag te structureren. De hiervoor 

benodigde lichtmanagementsystemen leveren hier een belangrĳ ke 

bĳ drage aan het succes, omdat ze de mogelĳ kheid bieden de ar-

maturen toepassings- en gebruikersspecifi ek in te stellen. 

Kan men dus stellen dat Tunable White veranderlĳ k licht in 

een zich veranderende wereld brengt? In hoeverre is deze tech-

nologie een metafoor voor de verandering van de lichtbranche 

en de Global Change als geheel?

T H O M A S  S C H M Ö L Z  Ik denk dat Tunable White een metafoor 

is voor meer creatieve vrĳ heid en de verandering naar nog fl exibe-

lere, minder handmatig gestuurde lichtoplossingen. Afgezien daar-

van wordt de verandering in de lichtbranche veroorzaakt door het 

extreem snelle tempo in de halfgeleiderindustrie en door nieuwe 

marktdeelnemers, door wie de globalisering zĳ n intrede in de licht-

industrie doet.

Spelen deze twee gedachten ook een rol bĳ  de nieuwe ont-

wikkelingsaanpak?

T H O M A S  S C H M Ö L Z  Zeer zeker wel, ja. Onderzoek en ont-

wikkeling heeft tot taak, met nieuwe producten en processen het 

toekomstige concurrentievermogen van de onderneming veilig te 

stellen. Hierbĳ  moet men de zich permanent veranderende omge-

ving in het oog houden. Men moet exact analyseren, wat er in de 

individuele leefomgeving en in de toekomst nodig is. We moeten 

toepassing en product als een eenheid beschouwen. Daarom zĳ n 

wĳ  als ontwikkelingsafdeling ook heel sterk in de toepassingsge-

richte onderzoeksprojecten geïntegreerd. De informatie die daar 

over de toepassingseisen verkregen wordt, defi nieert de toekom-

stige producten. Zo wordt elk concept in deze specifi eke toepas-

singen op nut en doelmatigheid getest.

T H O M A S  S C H M Ö L Z  studeerde machinebouw aan de Technische Universiteit in 

Wenen. In 1988 deed hĳ  zĳ n intrede in de armatuurontwikkeling bĳ  Zumtobel. Na 

 succesvolle projectverantwoordelĳ kheden bĳ  de ontwikkeling van het lichtbandsys-

teem ZX en de reeks vochtbestendige armaturen FZ, nam hĳ  in 1993 de leiding van 

de productontwikkeling in Dornbirn op zich. Tegenwoordig regelt hĳ  alle ontwikke-

lingsactiviteiten van Zumtobel in Europa en in de USA.

Uitgaand van de behoeften van de klanten ontwikkelt 

Zumtobel steeds weer toekomstgerichte oplossingen. 

Een actueel voorbeeld: de Tunable White functie bĳ  

LED armaturen die verschillende kleurtemperaturen 

mogelĳ k maakt, zonder dat lamp of armatuur vervan-

gen moet worden.

 W E T E N S C H A P  53



beweegt. Nu meer dan ooit. „In een stad de weg niet kunnen vinden, 

heeft niet veel te betekenen. Maar om in een stad te verdwalen zoals 

men in een bos verdwaalt, daar is een opleiding voor nodig”, schreef 

Walter Benjamin ooit over Berlĳ n. Deze opleiding begint al vroeg, 

 namelĳ k reeds in de kinderjaren, als men aan de hand van een volwas-

sene met grote ogen nieuwe werelden ontdekt. Later, als tiener, leidt 

men dan zichzelf op, aangedreven door de moed om zĳ n eigen weg te 

vinden en erop uit te trekken om vreemde gebieden te onderzoeken. 

Als de stad dan uiteindelĳ k vertrouwd is en men zelf een van 

zĳ n  bewoners geworden is, heeft men meestal een doel. Wie zo 

puur uit gewoonte zĳ n eigen weg gaat, is verstrooid. Hĳ  gaat naar 

zĳ n werk, naar de bakker, naar de winkel. Gehaast verlaat hĳ  zĳ n 

vrouw, zĳ n kind, woning en huis, loopt snel door de straten, steekt 

pleinen over, komt andere mensen tegen, staat ongeduldig voor 

het stoplicht, gaat een andere straat in, loopt verder, regelt ergens 

iets en gaat weer de straat op. Van de vele geuren en kleuren van 

het  leven van alledag, het geroezemoes van de stemmen en de 

 wirwar van de vele gezichten in de menigte, van de onuitputtelĳ ke 

 rĳ kdom en de schoonheid van het stadsleven, merkt hĳ  bĳ na niets. 

Heel anders is het bĳ  degene die door de stad fl aneert. Hĳ  is een wezen 

dat van kunst houdt en is een meester in de fantasmagorie. Hĳ  wan-

delt verwachtingsvol, zĳ n blik is aarzelend. Hĳ  kent geen doel, hĳ  kent 

alleen het hier en nu. Hĳ  haalt geen broodjes, hĳ  verzamelt indrukken. 

Zĳ n oren zĳ n open, zĳ n ogen waakzaam. Voor hem is de stad een 

reusachtige beeldenmachine die hĳ  uitkamt, zonder te weten waar hĳ  

naar moet zoeken en wat hĳ  zal vinden. Hĳ  leert zien en houdt van de 

kleine waarnemingen, waaruit hĳ  zĳ n droom van een wereld vormt. Met 

de menigte meedrĳ vend als een stuk hout op het water, neemt hĳ  met 

dankbare verbazing elk geschenk aan dat de stad van zĳ n verbeel-

ding geeft. Voor degene die fl aneert, zit de stad vol wonderen en hĳ  is 

ervan overtuigd dat het voordeel van zĳ n inactiviteit, de basis van zĳ n 

fl aneren, waardevoller is dan het voordeel van activiteit (lees: werken).

Bestaan ze nog, de fl aneerders? Of zĳ n ze met de 19e eeuw, die 

ze voortgebracht heeft, ten ondergegaan? Jagen wĳ , als we deze 

 personen als voorbeeld nemen, een hersenschim na? Vaststaat: Na 

de revolutie van het verkeer in de 19e eeuw en de revolutie van de 

uitzendingen en de media in de 20ste eeuw zĳ n de omstand igheden 

fundamenteel veranderd, waaronder we ons in het labyrint van de 

stad bewegen en zĳ n vaak oppermachtige rĳ kdom aan indrukken 

waarnemen. Vliegtuigen, treinen, metro’s en auto’s hebben, elk op 

hun eigen manier, de caleidoscoop van indrukken tot een snel voorbĳ  

fl itsend beeld gevormd dat we moeten vasthouden. De nieuwe media 

hebben het continuüm van de waarneming volledig laten exploderen 

en de ruimte tot een oppervlak laten inkrimpen. Met de blik op een 

beeldscherm gericht dat in elke broekzak past, kennen wĳ  de stad 

vaak alleen nog maar als beeld. Met de urbane remix die nog steeds 

stad heet, zĳ n we echter nog lang niet klaar. De stad van de toekomst 

wacht er nog op ontdekt te worden.

De stad – al eeuwenlang is ze hoop en belofte, maar ook Moloch 

en afgrond. Hier wachten een heleboel kansen erop om gegrepen 

te worden, hier woont, zo lĳ kt het, het geluk voor miljoenen mensen, 

hier worden weddenschappen op de toekomst afgesloten. Als men 

de hymnes van euforische personen wil geloven, kunnen we in de 

 toekomst alleen nog als bewoners van duurzaam gevormde urbane 

luchtbellen met een hoge densiteit in ons levensonderhoud voorzien. 

Luistert men daarentegen naar de personen met een apocalyptische 

visie, dan is de open stad van het verleden al lang een oncontroleer-

baar monster vol gevaren geworden. Op een punt zĳ n beide groepen 

het echter met elkaar eens: Niet in de uitgestrektheid van steppes of 

 oceanen en ook niet op de velden van de geïndustrialiseerde landbouw 

– de beslissing over het lot van de mensheid zal in de megasteden van 

de 21ste eeuw vallen. Men kan het ook minder pathetisch uitdrukken: 

Wie de energieën kent en de mechanismen begrĳ pt die in de behoef-

ten van deze comfortbroeikassen voorzien en ze gaande houden, 

 bewĳ st zĳ n competentie wat de interpretatie van de huidige tĳ d betreft. 

Dat klopt misschien allemaal wel. Hierbĳ  wordt echter over het hoofd 

gezien hoe verschillend iedereen de stad waarneemt, waarin hĳ  zich 

Urbane remix

T H O M A S  WA G N E R ,  geboren in 1955, is kunstcriticus en essayist. Hĳ  studeerde in 

Heidelberg en Brighton (Sussex) germanistiek en fi losofi e, is auteur van het kunstmaga-

zine „art” en van het internetmagazine „News&Stories” van de Stylepark AG in Frank-

furt am Main. Meer dan 20 jaar lang was hĳ  werkzaam voor de feuilleton sectie van de 

Frankfurter Allgemeine Zeitung – tot 2007 hoofd van de afdeling Kunst en Design. 

I L L U S T R AT I E  Blagovesta Bakardjieva  T E K S T  Thomas Wagner
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1

TUNABLE WHITE

Kunst en cultuur

De museumverlichting staat vaak voor de moeilĳ ke opdracht om gevoelige 

kunstwerken vakkundig te ensceneren en ze tegelĳ k te beschermen tegen 

mogelĳ ke beschadiging. De LED-armaturen van Zumtobel met een dynami-

sche kleurtemperatuurregeling bieden hiervoor de optimale oplossing. 

De aanpasbare witlichtkwaliteit biedt ook voor het eerst de mogelĳ kheid om 

verschillende materialen of kleuren in de voor hen optimale kleurtempe-

ratuur naar de voorgrond te halen zonder armaturen of lampen te vervangen. 

Tegelĳ k sturen de contrasten tussen koud en warm wit de aandacht van 

de kĳ ker en verbeteren ze de waarnemingskwaliteit. Nog een voordeel van 

Tunable White: het spectrum van LED’s bevat nagenoeg geen UV- of IR-

straling zodat een veilige verlichting van waardevolle expositiestukken zonder 

bĳ komende fi lters mogelĳ k is. State-of-the-art sturingssystemen voor 

kleine exposities of hele musea stellen de kleurtemperatuur altĳ d en overal 

optimaal in op de specifi eke vereisten. 

TUNABLE 
WHITE
VOOR
KUNST
EN
CULTUUR

4.700 K
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zumtobel.com/tunablewhite

LUXMATE LITENET

Lichtmanagementsysteem

ARCOS

22 W LED

PANOS INFINITY

27 W, 1.600 lm
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TUNABLE WHITE

Verkoop en presentatie

In shops en verkoopruimtes moet het licht de verkoop stimuleren. Daarbĳ  

wordt licht gebruikt om emoties op te wekken en een merkidentiteit te 

creëren. Kleurtemperaturen in een naadloos bereik van 2.700 tot 6.500 

Kelvin openen talrĳ ke inrichtingsmogelĳ kheden: LED-armaturen met 

Tunable White functie garanderen een individuele enscenering van licht-

stemmingen, passen het licht aan de specifi eke toepassing aan of accen-

tueren de uiterlĳ ke vorm en kleur van producten. De daarbĳ  gebruikte 

3-kanalentechnologie verschaft over het volledige bereik een unieke 

kleurweergave van Ra 90. De Tunable White spots en downlights van 

Zumtobel bieden – in combinatie met moderne sturingselementen zoals het 

CIRCLE Tune bedieningspaneel of de LUXMATE LITENET Tunable White 

sturing – complexe oplossingen voor een fl exibele inrichting van de 

verkoopruimte.

TUNABLE 
WHITE
VOOR
PERSENTATIE
EN
VERKOOP
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zumtobel.com/tunablewhite

LUXMATE EMOTION

Lichtmanagementsysteem

LUXMATE LITENET

Lichtmanagementsysteem

VIVO L

36 W – 44 W LED

1.100 lm – 1.600 lm

PANOS INFINITY

27 W, 1.600 lm

IYON M

35 W, 1.500 lm

3.290 K
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ONLITE COMSIGN 150

Vluchtwegarmatuur

Wat al uitstekend was, werd in de nieuwe generatie 

nogmaals geperfectioneerd: het transparante acrylglas 

van COMSIGN 150 werd nog lichter, de montage aan 

wand, plafond en staaldraad andermaal vereenvou-

digd. Het opbouwelement is vervaardigd uit hoog-

waardig aluminium. Als gependelde armatuur lĳ kt de 

representatieve vluchtwegarmatuur vrĳ  in de ruimte te 

zweven. De licht gebogen vorm vervult daarbĳ  zowel 

esthetische als functionele taken. Bĳ  luminanties van 

meer dan 500 cd/m² haalt  COMSIGN 150 een duidelĳ k 

hogere luminantie dan voorgeschreven door de norm 

en een hoge gelĳ kmatigheid. Deze troeven worden 

gecombineerd met de voordelen van een innovatieve 

LED-armatuur: de extra lange levensduur bĳ  een con-

stant lichtrendement en een geringe energiebehoefte.

D E S I G N  EOOS

zumtobel.com/comsign
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1:1 Armatuurafmetingen 15,5 mm x 187,5 mm x 300 mm



4
ONLITE CROSSIGN 110/160 

Vluchtweg- en veiligheidsarmatuur

Als veelzĳ dige allrounder zet CROSSIGN de stap naar een uiterst 

effi ciënte toekomst. Door het gebruik van de nieuwste LED-techno-

logie met een opgenomen vermogen van slechts 3 W en een 

rendement van meer dan 100 lm/W is een duurzaam energiever-

bruik gegarandeerd. Tegelĳ k werd het materiaalgebruik geredu-

ceerd en het lichtresultaat verbeterd. Met de beschermingsniveaus 

IP 42 / 54 is CROSSIGN resistent tegen vuil, stof en vocht. Haar 

multifunctionaliteit bewĳ st ze met een breed aanbod van wisselbare 

componenten, een ongeëvenaard eenvoudige montage en twee 

zichtbaarheidsafstanden. Twee draaibare lenzen aan de onderkant 

vormen de vluchtwegarmatuur ook om tot een veiligheidsarmatuur.

Met de ERI-spots (patent in aanvraag) kunnen de lichtkegels van de 

LED-spots individueel aan de gebouwsituatie worden aangepast 

om zelfs hoeken of elkaar kruisende vluchtwegen te verlichten.

D E S I G N  EOOS

zumtobel.com/crossign
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ONLITE PURESIGN 150 

Vluchtweg- en veiligheidsarmatuur

Met de nieuwste generatie vluchtwegarmaturen vervult Zumtobel 

de hoogste eisen op het vlak van economisch rendement. Voor de 

start van een duurzame levenscyclus zorgt PURESIGN met een 

puristisch materiaalgebruik en grondstofarme poedercoatingen. 

Het prachtige resultaat is een nogmaals gereduceerd energie-

verbruik en een verbeterd beschermingsniveau IP 42. Daarmee 

wint de opbouw-, pendel- en inbouwarmatuur niet alleen aan 

duurzaamheid maar ook aan toepassingsveelzĳ digheid. Naast een 

lichte en elegante uitstraling toont de slanke PURESIGN zich ook 

lichttechnisch van haar meest innovatieve zĳ de: de vluchtweg-

armatuur is uitgerust met twee draaibare ERI-spots voor de 

variabele verlichting van vluchtwegen. Daarmee vervult elke 

individuele PURESIGN armatuur de taken van zowel een vlucht-

weg- als een veiligheidsarmatuur.

D E S I G N  EOOS

zumtobel.com/puresign
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LUXMATE LITENET met  

TUNABLE WHITE

Lichtmanagementsysteem

Het lichtmanagementsysteem LUXMATE 

LITENET beheert kleine gebouweenhe-

den even comfortabel en betrouwbaar 

als grote gebouwencomplexen. Door 

de intelligente integratie van daglicht-, 

aanwezigheids- en tĳ dsensoren is 

maximale energie-effi ciëntie mogelĳ k. 

Flexibiliteit en comfort bieden ook 

kwalitatief een absolute meerwaarde. 

Met de nieuwste generatie van het 

lichtmanagementsysteem werd de 

aansturing van Tunable White naadloos 

in het systeem geïntegreerd. Het 

bĳ zondere daaraan: lichtsterkte en 

kleurtemperatuur van de armaturen 

kunnen volledig onafhankelĳ k van 

elkaar worden vastgelegd – intuïtief 

op grafi sch voorgestelde tĳ dlĳ nen. De 

principes voor dit comfortabele licht-

concept zitten reeds in de lichtsturing 

ingebakken: met de voorgedefi nieerde 

dagscenario’s voor kantoren, produc-

tievestigingen, gezondheidsinstellingen 

en rusthuizen haalt u de nieuwste 

wetenschappelĳ ke inzichten in huis. 

Dankzĳ  de mogelĳ kheid om deze 

scenario’s individueel aan te passen of 

een bestaande LITENET installatie te 

updaten, staat niets nog een eenvou-

dige realisatie van energie-effi ciënte 

lichtoplossingen met dynamische 

kleurtemperaturen en lichtsterktes in 

de weg.

zumtobel.com/litenet

7
MILD LICHT V 

LED-inbouwarmatuur

MILD LICHT V is de consequente 

verdere ontwikkeling van een armatuur 

met daglichtsimulerend lichteffect. 

Met de nieuwste LED-generatie heeft de 

inbouwarmatuur nogmaals aan effi ciën-

tie gewonnen. Met slechts 40 Watt 

wordt een lichtstroom van 3.000 Lumen 

gerealiseerd, voor 4.000 Lumen heeft 

ze ook slechts 55 Watt nodig. Daarmee 

garandeert MILD LICHT V probleemloos 

verlichtingssterktes van 300 en 500 Lux. 

Twee kleurtemperaturen van 3.000 en 

4.000 Kelvin ronden het uitgebreide 

armatuurpakket af. De standaard dim-

bare armaturen zĳ n verkrĳ gbaar in de 

drie optieken Brightness, HighDefi nition 

en MicroVane. Als veiligheidsarmatuur 

met optioneel geïntegreerde LED-lens 

is MILD LICHT V ook in geval van nood 

een betrouwbaar alternatief.

D E S I G N James Irvine

zumtobel.com/ml

8
SLOTLIGHT II LED

LED-lichtlĳ n

Deze smalle lichtlĳ n maakt handig 

gebruik van de voordelen van de 

LED-technologie: het nieuwe design 

van SLOTLIGHT II LED overtuigt door 

zĳ n onderhoudsvrĳ heid en het volko-

men homogene lichtuitstralingsvlak. 

Zo komen contouren duidelĳ ker tot hun 

recht, ruimtelĳ ke zones kunnen geherde-

fi nieerd en hoeksituaties met licht beter 

scherpgesteld worden. Als inbouwar-

matuur blĳ ft het armatuurframe van 

SLOTLIGHT II volledig onzichtbaar. Als 

opbouw- en pendelarmatuur daarente-

gen onderstreept deze de sobere 

elegantie van de armatuur. De armatuur 

is multifunctioneel inzetbaar en kan in 

de IP 54-variant zelfs in beschutte 

buitenruimtes worden gebruikt.

zumtobel.com/slotlight

9
PANOS INFINITY +

LED-downlight 

Met een uitstekende armatuureffi ciëntie 

van meer dan 100 Lumen per Watt 

plaatst de nieuwe PANOS INFINITY + 

zich aan de top van alle op de markt 

beschikbare downlights. De meest 

effi ciënte LED-downlightserie op de 

markt komt aan de start met een 

8-delig productaanbod voor plafond-

inbouw, alle met een diameter van 

200 mm. Qua lichtstroom staan 

varianten van meer dan 2.400 Lumen 

ter beschikking met, naar keuze, 3.000 

of 4.000 Kelvin. Twee refl ectoren 

zorgen voor functionele veelzĳ digheid: 

zowel voor de inbouwdiepte van 

100 mm als die van 140 mm worden 

gladde en gestructureerde optieken 

aangeboden. 

D E S I G N  Christopher Redfern, Sottsass Associati

zumtobel.com/panosinfi nity
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10
CREDOS

LED-downlight

De compacte LED-downlight CREDOS 

is voor heel wat toepassingen de 

economische oplossing voor een 

homogene basisverlichting. Met een 

armatuureffi ciëntie tot 76 Lumen per 

Watt is CREDOS duidelĳ k spaarzamer 

dan conventionele downlights met 

fl uorescentie- of halogeengloeilampen. 

De downlight is verkrĳ gbaar met een 

lichtstroompakket van 650 Lumen, 

1.000 Lumen en – nieuw – 2.000 Lumen. 

Alle uitvoeringen zĳ n dimbaar met 

conventionele fasedimmers en over-

tuigen door een uitstekende lichtkwali-

teit met een zeer goede kleurweergave 

van Ra 90.

zumtobel.com/credos 

11
IYON Tunable White

LED-spotserie 

Met een armatuureffi ciëntie van 40 tot 

77 Lumen per Watt en een uitstekende 

licht- en kleurweergavekwaliteit verzet 

de LED-spot IYON alweer de bakens 

voor de verlichting van shops en expo-

sitieruimtes. De spotserie is nu ook 

uitgebreid met Tunable White versies: 

bĳ  een hoge kleurweergavekwaliteit van 

Ra 90 kan de kleurtemperatuur op elk 

punt tussen 2.700 Kelvin en 6.500 Kelvin 

traploos worden ingesteld. De fl exibele 

aanpassing binnen het witlichtbereik 

maakt bĳ  een frequent wisselend 

productaanbod een consequent op de 

producten afgestemde verlichtingsop-

lossing mogelĳ k: kleuren en materialen 

worden zo natuurlĳ k en authentiek 

weergegeven en de waarnemingskwali-

teit wordt aantoonbaar verbeterd. 

D E S I G N  Delugan Meissl Associated Architects

zumtobel.com/iyon

12
ARCOS LED 

Projectiespot

De ARCOS LED projectiespot maakt 

gebruik van de conische vorm van de 

ARCOS behuizing om met een krach-

tige LED-technologie een indrukwek-

kende vertoning te geven. Het resultaat 

is uiterst precies licht, met zuivere 

randen en hoge contrasten en, in de 

Soft Edge uitvoering, met een zachte 

overgang. Daarbĳ  zorgen speciale 

lenzen ervoor dat de lichtuitstraling 

zowel maximaal als precies is. 

Wisseloptieken vormen de basis voor 

de hoge fl exibiliteit. Naast een 

superspotlightoptiek van 6 graden 

worden ook spotlight- van 14 en fl ood-

lightoptieken van 25 graden aange-

boden. ARCOS LED projectiespots 

kunnen aan de behuizing zelf worden 

gedimd. Op de geïntegreerde monta-

gemodule kunnen kaders, iris- en 

gobovoorzetelementen eenvoudig en 

veilig worden bevestigd.

zumtobel.com/arcos

13
ELEVO

LED-gevelarmatuur

Voor voorbĳ gangers onzichtbaar op 

vensterdorpels geplaatst, verlicht 

ELEVO gevelelementen, oversteken 

of oppervlakken op indrukwekkende 

wĳ ze. Met zĳ n warm of koud witte 

kleurtemperaturen wekt ELEVO 

historische en moderne gevels tot 

leven. De schakelbare of PWM-dim-

bare armatuur kan eenvoudig in 

verschillende systeemomgevingen 

worden geïntegreerd. Als compacte en 

krachtige LED-armatuur is ELEVO voor 

zowel de directe als voor de indirecte 

verlichting geschikt. Een intelligente 

bescherming tegen te hoge temperatu-

ren maakt de resistentie van de 

IP 66-beschermde armatuur helemaal 

af. De precieze lichtverdeling garan-

deert bĳ  deze energie-effi ciënte 

gevelarmatuur een absoluut minimale 

lichtvervuiling.

zumtobel.com/elevo
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15
EPD

Milieuproductverklaringen 

Als eerste onderneming uit de licht-

branche heeft Zumtobel – samen met 

de Zumtobel Group merken Thorn en 

Tridonic – milieucertifi ceringen volgens 

EN ISO 14025 en EN ISO 15804 

ingevoerd. Deze zogenaamde EPD’s 

(Environmental Product Declarations), 

volgens internationale normen opge-

maakte milieugegevensbladen per 

productartikel, worden voortaan voor 

alle nieuwe Zumtobel-producten op-

gemaakt. Hierna zullen ook bestaande 

productartikelen deze verklaring 

meekrĳ gen. De EPD’s documenteren 

de milieu-invloeden van een product 

over zĳ n hele levenscyclus zoals bĳ v. 

CO
2
-uitstoot, recycleerbaar aandeel of 

materiaalsamenstelling. Met de EPD’s 

toont Zumtobel zich alweer een pionier 

in milieubewust denken en handelen 

en reikt ze haar klanten een nieuw 

hulpmiddel aan voor een koopbeslis-

sing volgens milieurelevante criteria. 

Zodra een productartikel over een EPD 

beschikt, kan de milieuproductverkla-

ring online in de Zumtobel productca-

talogus worden opgeroepen.

zumtobel.com/epd

14
LEDOS III L

LED-wand- en bodeminbouwarmatuur

Klein, effi ciënt en met IP 67-bescher-

mingsniveau. Ook in de nu grootste 

uitvoering L (rond: Ø 89 mm, vierkant: 

zĳ lengte 85 mm) zet de LED-inbouw-

armatuur haar succesverhaal verder. 

Met slechts 2,7 Watt zorgt ze voor 

punctuele highlights. Haar vierkante 

en ronde vorm combineert ze met 

verschillende uitstralingshoeken en 

afdekglazen en met de mogelĳ kheid 

om het uitgestraalde licht heel precies 

op het object af te stemmen. Met kleur-

temperaturen van 3.200 en 6.000 

Kelvin creëert LEDOS III L nog extra 

inrichtingsmogelĳ kheden. Zo wordt de 

plafond- en bodeminbouwarmatuur 

een ideaal instrument voor binnen- en 

buitentoepassingen – om oriëntatie 

te geven of om oppervlakken, gevels, 

zuilen en sculpturen naar voor te halen.

zumtobel.com/ledos
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België

N.V. Zumtobel Lighting S.A.

Rijksweg 47 – 

Industriezone Puurs Nr. 442

2870 Puurs

T +32/(0)3/860.93.93

F +32/(0)3/886.25.00

info@zumtobel.be

www.zumtobel.be

Nederland

N.V. Zumtobel Lighting

Zinkstraat 24–26

4823 AD Breda

T +31/(0)76/541.76.64

F +31/(0)76/541.54.98

info@zumtobel.nl

www.zumtobel.nl

Headquarters

Zumtobel Lighting GmbH 

Schweizer Strasse 30

Postfach 72

6851 Dornbirn, AUSTRIA

T +43/(0)5572/390-0

F +43/(0)5572/22 826

info@zumtobel.info

www.zumtobel.com



IYON

De LED-spot IYON combineert 

een stĳlvol design met 

maximale functionaliteit en 

een hoge efficiëntie. Zwart of 

wit gematteerde oppervlakken 

en een zachte vorm maken 

een harmonieuze integratie in 

gelĳk welke architectonische 

omgeving mogelĳk. 

Zumtobel. Het licht.

zumtobel.com/IYON

Enscenering.

Design: Delugan Meissl Associated Architects


