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DIAMO

Minimale afmetingen, schitterende 
lichtkwaliteit: de LED-downlight 
met een diameter van slechts 
68 mm maakt indruk met een 
lichtstroom tot 1.250 Lumen en 
verblindingsvrij  licht, naar keuze 
in de kleurtemperaturen 3.000 K 
en 4.000 K. Schakel- of dimbaar 
en met verschillende uit stralings-
karakteristieken (30°, 40°, 55°) 
kan DIAMO talrijke verlichtingsta-
ken aan. Voor hotel, shop of 
 kantoor, DIAMO is de referentie 
voor een krachtige en precieze 
accentverlichting. 

 Zumtobel. Het Licht.

Schitterende 
precisie.
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meer facetten te gaan vertonen. Bjarke Ingels staat voor een 
nieuwe generatie van architecten. In een interview legt hij uit, 
waarom zijn architectuurbureau BIG niet in een spannend de-
sign als resultaat van een uniek idee gelooft. Om een uitste-
kend, duurzaam design te creëren, begeleiden hij en zijn team 
veeleer een constructief ontwikkelingsproces. Hierbij munten 
de ideeën van het bureau uit door hun streven aan de verwach-
tingen van alle betrokkenen te voldoen, zonder zich met de 
grootste gemene deler tevreden te stellen. 

De vormgeving van toekomstgerichte leef- en werkruimtes 
in een veranderende wereld vereist een holistisch begrip. Want 
alleen degene die zich van alle dimensies van een project be-
wust is, die op de kennis van gespecialiseerde partners ver-
trouwt en de moed heeft om nieuwe wegen in te slaan, zal op 
de lange duur succes hebben. „Creatieve coöperaties” moet 
impulsen voor een nieuwe omgang met elkaar geven, waardoor 
licht en architectuur aan deze nieuwe eisen kunnen voldoen.

Dr. Harald Sommerer, CEO  Zumtobel Group

Innovaties met een meerwaarde voor de klanten zijn onge-
twijfeld de basis voor zakelijk succes. Enerzijds is één van de 
belangrijkste bronnen van innovatie binnen de onderneming te 
vinden – de ideeën en de kennis van de eigen medewerkers. An-
derzijds wordt in een steeds complexere omgeving ook de blik 
naar buiten en de interdisciplinaire samenwerking met verschil-
lende partners onderdeel van een strategische succesfactor.

In de huidige uitgave van lightlife, met de titel „Creatie-
ve coöperaties” belichten wij de verschillende aspecten van 
de samenwerking. In de nieuwbouw Uetlihof 2 in Zürich heeft 
Credit Suisse haar visie van de werkplek van de toekomst ge-
realiseerd. Hierbij toont dit project de relevantie van nieuwe 
kantoorconcepten voor een grotere tevredenheid van de mede-
werkers en een betere communicatie en samenwerking binnen 
een organisatie. Tegelijkertijd is het project een voorbeeld voor 
een coöperatief designproces, dat tot de ontwikkeling van de 
innovatieve armatuur SFERA en de SWARMCONTROL tech-
nologie heeft geleid. Ook de LED-industriehalarmatuur GRAFT 
is op zo een interdisciplinair teamwork gebaseerd. Samen met 
het gerenommeerde ingenieursbureau Arup werd een armatuur 
ontwikkeld, die op het gebied van industrieverlichting nieuwe 
maatstaven legt.

Maar niet alleen  Zumtobel als producent en technologische 
leider ziet een verandering wat de sectoroverschrijdende sa-
menwerking betreft, maar ook de rol van de architect schijnt Dr. Harald Sommerer, CEO Zumtobel Group
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Spectrum
Terugblik en vooruitzicht:  Zumtobel producten weten bij de 
belangrijkste designprijzen te overtuigen, TECTON, een succes-
verhaal van 10 jaar met engagement voor menselijkheid en 
milieu, staat in het middelpunt van de  Zumtobel Group Awards.
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Sterke dialoog
Het voormalige pompstation aan het Hallesche Ufer in Berlijn 
biedt een waardig decor voor de uitgeverij en het agentschap 
van de kunstverzamelaar en ondernemer Christian Boros.
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Architectonisch «Twister»
Verantwoordelijke vormgeving hoeft niet saai te zijn. Bjarke 
Ingels IN GESPREK MET Nikolaus Johannson
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Gemeenschappelijk fundament –  
individuele gebouwen
China’s megasteden zijn een experimenteerveld op het gebied van 
superlatieven. Jonge Chinese architecten zoeken de raakvlakken 
tussen avantgarde en traditionele Aziatische bouwkunst – en krijgen 
hier internationaal erkenning voor. V A N  Bernhard Bartsch
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Credit Suisse in Zürich
De innovatieve werkplekarmatuur SFERA met SWARMCONTROL 
technologie is het succesvolle resultaat van een op de behoeften 
van de gebruikers gericht co-design proces.  
V A N Eva Maria Herrmann
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Kunstkammer in Wenen
Na lange tijd is de Kunstkammer in Wenen weer open voor het 
publiek en straalt met behulp van STARBRICK weer in volle 
glorie. Olafur Eliasson geeft een interview over de achtergronden. 
V A N  Wojciech Czaja, I N T E R V I E W Sandra Hofmeister
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Spotlights
Bij de wereldwijde referenties horen dit keer de nieuwbouw van 
de beurs van Basel, de LifeCycle Tower ONE in Dornbirn, de 
CMA CGM Tower in Marseille, de Abu Dhabi Investment Council, 
het Festspielhaus in Erl, het hoofdkantoor van de DBS Asia 
Central Bank in Singapur, de City Green Court in Praag, het 
Vodafone Village in Milaan en winkelconcepten in Dubai, 
 Barcelona, Frankfurt en London.
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Technogym in Cesena
Het doel van het Italiaanse wellness-concern is niet alleen op het 
welbehagen van zijn klanten gericht, maar ook op het welzijn van 
zijn medewerkers. Sport, gezonde voeding en een optimale 
verlichting zorgen voor optimale omstandigheden op de werkplek.  
V A N Norman Kietzmann
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Lichtoplossingen van  Zumtobel overtuigen

De producten van  Zumtobel wisten de 
jury leden van de belangrijkste internatio-
nale designprijzen opnieuw te imponeren. 
De jury van de iF design awards 2013 be-
kroonde het uitstekende productdesign en 
de efficiënte lichttechnologie met in totaal 
vier van de belangrijkste designprijzen. 
De hoogste onderscheiding, de iF gold 
award, kreeg de LED-spotserie DISCUS 
Evolution toegekend, waarbij EOOS ver-
antwoordelijk is voor het design. DISCUS 
Evolution zal tevens een van de begeerde 
dot awards: Product design 2013 krijgen, 
die op 1 juli in het kader van een gala in 
het Aalto-Theater van Essen uitgereikt wor-
den. Bij de iF design award scoorden ook 
nog twee producten voor gevelverlichting 
uit de interne productontwikkeling van 
 Zumtobel alsook de LED-spot ELEVO en 
de LED-inbouwarmatuur PAN. Ook de 
vluchtwegverlichting ONLITE PURESIGN 
150 wist te overtuigen en maakte het win-
naarskwartet compleet. Bovendien on-
derstrepen twee onderscheidingen in de 
categorie „Goods and Materials” van de 
German Design Awards 2013 de hoge ei-
sen die  Zumtobel aan zijn design stelt. Het 
LED-lichtsysteem MICRO TOOLS en de 
IYON LED-spotserie van Delugan Meissl 
Associated. 
W W W . I F D E S I G N . D E

W W W . R E D - D O T . D E

W W W . D E S I G N P R E I S . D E

Spectrum
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Recordbrekend – 
Een decennium TECTON

Hoe ver is het van Wenen naar Hongkong? 
Net zo ver als men alle stroomrails die 
TECTON tot begin 2013 heeft verkocht, 
achter elkaar zou leggen – 8.730 km! Het 
succesverhaal van dit product begon on-
geveer 10 jaar geleden. Met het bureau 
Grimshaw Architects had  Zumtobel een 
partner gevonden die de technisch ont-
worpen visie creatief tijdloos en toch veel-
eisend wist te realiseren. Zo kunnen met 
de flexibele lichtlijn tot vandaag individue-
le oplossingen gerealiseerd worden, die 
exact aan de eisen van de klanten voldoen. 
Bovendien wordt het TECTON portfolio 
continu uitgebreid, gewijzigd en aan de 
actuele ontwikkelingen aangepast. Op 
deze manier blijft het systeem uiterst inno-
vatief en geniet het steeds van de nieuw-
ste technische ontwikkelingen. Het modu-
laire systeem bestaat uit de vier elementen 
ophanging, montagerail, armatuur en op-
tiek, waarbij elk product van het ene ele-
ment met elk product van de andere ele-
menten gecombineerd kan worden. 
TECTON wordt wereldwijd in 50 landen 
ingezet.
W W W . Z U M T O B E L . C O M / T E C T O N

I N T R O
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Montagetijd* Toepassingsgebieden

Landen wereldwijdVerschillende producten

*  in vergelijking met concurrenten, voor een 
lichtlijn (15 m) bestaande uit 10 modules. 
Bron: refaconsult

KANTOOR SCHOLING HOTEL

VERKOOPCULTUURINDUSTRIE

http://www.zumtobel.com/tecton
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het feit dat de bewoners consequent bij het project 
betrokken werden, zowel in de plannings- als in de 
realisatiefase.

De prijzen werden in november 2012 in het kader 
van een feestelijke plechtigheid in Berlijn uitgereikt. 
In  deze context huldigden de organisatoren ook de 
architectuurbureaus en onderzoeksinitiatieven die voor 
hun project een eervolle vermelding ontvangen heb-
ben, waaronder vertegenwoordigers van het architec-
tuurbureau blauraum Hamburg, cloud 9 architects 
Barcelona, The Why Factory Delft, Camenzind Zürich, 
de Maria Grazia Cutuli Foundation Rome en de CEPT 
University in India. De curator van de  Zumtobel Group 
Award is het AEDES architectuurforum in Berlijn. 
W W W . Z U M T O B E L - G R O U P - A W A R D . C O M

 Zumtobel Group Award 2012 – Engagement voor 
menselijkheid en milieu

De in totaal 140.000 Euro omvattende  Zumtobel 
Group Award kent prijzen toe aan projecten, die voor 
duurzaamheid en menselijkheid in de gebouwde om-
geving staan. In 2012 ging de prijs in de categorie 
„Gebouwde omgeving” naar Michael Murphy en Alan 
Ricks van het Amerikaanse architectuurbureau MASS 
Design Group voor het Butaro Hospital project in 
Rwanda en in de categorie „Onderzoek & Initiatief” 
naar Doina Petrescu en Constantin Petcou van het 
atelier d’architecture autogérée (AAA) voor het initia-
tief R-URBAN in Colombes, een sociaal brandpunt 
aan de stadsrand van Parijs. Beide projecten over-
tuigden de jury vanwege het op de totaliteit gerichte 
begrip van architectuur, de samenwerking met andere 
disciplines en non-profit organisaties en ook vanwege F
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Samenwerking – 
Wat onze maatschappij bij elkaar houdt 

Het leven en de gesprekken met de meest verschillende mensen is één van 
de grootste uitdagingen van onze tijd. Hoe we met deze uitdaging om kunnen 
gaan beschrijft de Amerikaanse socioloog Richard Sennett in zijn jongste pu-
blicatie „Together”. Samenwerking ziet hij als een soort ambachtelijke kunst, 
waarvan de vaardigheden, zoals bijv. het luisteren, in de loop der tijd verloren 
zijn gegaan. Zijn onderzoekingen belichten samenwerking in de meest ver-
schillende vormen en tonen aan dat wij nog steeds over de vaardigheid tot 
samenwerking beschikken en dat deze dus weer als waarde moet gaan ge-
zien worden. Een indringende beoordeling van onze moderne, door concur-
rentie en tegenstellingen gekenmerkte maatschappij.

Inspiratie door licht en kleur – Anish Kapoor in Londen 
en Berlijn

 Zumtobel zet zich al sinds het prille begin met groot 
engagement in voor de betekenis, de juiste inzet en het 
effect van licht in combinatie met kunst en architectuur. 
Ook de jaarverslagen van de  Zumtobel Group worden 
op deze manier opgevat. Voor de artistieke vormgeving 
van het 21ste jaarverslag kon men de gerenommeerde 
Indiaas-Britse kunstenaar Anish Kapoor overtuigen. In 
zijn werk thematiseerde hij de kracht van kleur en het 
effect daarvan op de toeschouwer, in het bijzonder tij-
dens een subtiel veranderingsproces. Op de shortlist 

voor de „Designs of the Year 2013” van het Britse de-
signmuseum wordt ook het jaarverslag 2011/12 in de 
categorie „Graphics” genoemd. Alle genomineerde 
producten en projecten worden in een expositie in Lon-
den nog tot 7 juli 2013 tentoongesteld. Bovendien zal 
Anish Kapoor van 18 mei tot 24 november 2013 zijn 
eerste grote solotentoonstelling in Berlijn houden. 

W W W . D E S I G N M U S E U M . O R G

W W W . B E R L I J N E R F E S T S P I E L E . D E

Gezamenlijke successen – Overlijden van James Irvine

Drie decennia lang creëerde de in 1958 geboren Britse designer 
James Irvine uitmuntende industriële producten. Ook  Zumtobel 
behoorde tot zijn partners. Al tijdens zijn partnerschap in het 
bureau Sottsass leverde hij eind jaren negentig een beslissende 
bijdrage aan de vormgeving van de succesvolle pendelarmatuur 
AERO, voordat hij in 2010 in het verhaal van de nauwe samenwer-
king met externe designers het hoofdstuk MILD LICHT schreef. 
Met veel gevoel voor de succesvolle armatuurserie is het Irvine 
met MILD LICHT V gelukt om een hedendaagse bewerking te 
creëren. Allebei de armaturen blijven belangrijke bouwstenen in 
zijn oeuvre dat een veel te vroeg einde vond. James Irvine over-
leed op 18 februari 2013 in Milaan.F
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F O T O ’ S  Andreas Gehrke  T E K S T  Eva Maria Herrmann

Sterke dialoog
Het agentschap Boros aan het Hallesche Ufer in Berlijn
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Het machtige standbeeld van Hercules waakt statig 
over de conferentiezaal in het vroegere pompstation 
aan het Hallesche Ufer in Berlijn, waarin de kunstverza-
melaar en ondernemer Christian Boros met zijn uitge-
verij en zijn communicatiebureau zijn intrek heeft geno-
men. Het in neo-renaissance stijl vormgegeven gebouw 
deed 100 jaar lang dienst als pompstation, voordat het 
in de jaren tachtig een lapidarium voor de historische 
figuren uit de stedelijke sculpturencollectie werd. 
 Onaangetast door de tijd staan de reusachtige  figuren 
uit gegoten steen ook nu nog in het beschermde tech-
nische monument. Mercurius, de beschermheilige van 
de kooplieden en de strenge Borussia begroeten nu 
niet meer het publiek dat zich voor geschiedenis

interes seert, maar de medewerkers en klanten aan de 
ingang. In het gebouw dat onder monumentenzorg 
hoort, werd behoedzaam en met de nodige afstand 
een ruimtelijk element in de vorm van een zwarte 
 betonnen sculptuur geïntegreerd, die overeenkomt 
met de door monumentenzorg gestelde voorwaarden. 
De oppervlakken en functies die zo zijn ontstaan, 
staan in verbinding met het omringende hoofdgebouw 
 zonder de ruimtelijke kwaliteiten aan te tasten. De 
 weinige nieuwe materialen, zoals gekleurd beton, 
geolied eikenhout, brons en ook de donkere vloer 
 mogen waardig oud worden en hun eigen spoor in 
de  geschiedenis achterlaten – geheel in de zin van 
 Hercules.
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Onconventionele ideeën en talrijke bekroonde projecten 
hebben Bjarke Ingels binnen enkele jaren tot één van de pro-
tagonisten van de internationale architectuurscene gemaakt. 
De architectuur van zijn bureau BIG Bjarke Ingels Group valt op 
door zijn pragmatische en tegelijk ook speelse manier van aan-
pak. Het multinationale team streeft ernaar, plaatsen te creëren 
die maatschappelijk, economisch en ecologisch duurzaam zijn 
en die ook qua vormgeving fascineren.

Architectonisch
«Twister»
Verantwoordelijke vormgeving hoeft niet  
saai te zijn. Hoe Bjarke Ingels en zijn team  
schijnbaar tegenstrijdige eisen omzetten  
in slimme ontwerpen.

C O L L A G E  James Dawe/Pocko.com  I L L U S T R A T I E  Martin Mörck  I N T E R V I E W  Nikolaus Johannson
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Als u aan het begin van uw carrière terugdenkt: wat heeft 
u ertoe bewogen architect te worden?

B J A R K E  I N G E L S  Ik denk dat de belangrijkste beslissingen in 
het leven altijd een beetje afhankelijk zijn van het toeval. In mijn 
geval was dat tenminste zo. Ik had net eindexamen gedaan en 
had het idee om striptekenaar te worden. Voor zo’n beroep be-
staat er in Denemarken echter geen opleiding. Wat moest ik dus 
doen? Ik was 18 en meer geïnteresseerd in het tekenen van strips 
dan in het vertellen van een verhaal. Zodoende heb ik me voor 
architectuur ingeschreven, in de verwachting dat ik mijn vaardig-
heden in het tekenen in de eerste twee jaar zou kunnen verbete-
ren – vooral met het tekenen van achtergronden had ik me te 
weinig bezig gehouden en ik dacht dat een architectuurstudie hier 
van nut zou kunnen zijn. Maar toen begon ik me werkelijk voor 
architectuur te interesseren. 

Deze passie is duidelijk merkbaar. Waardoor wordt u tegen-
woordig gemotiveerd?

B J A R K E  I N G E L S  Door de architectuurstudie is mijn stand-
punt veranderd. Tegenwoordig interesseer ik me voor het verhaal 
dat bij de tekeningen hoort. De beelden en tekeningen zijn alleen 
nog maar hulpmiddelen om het verhaal achter de dingen te vertel-
len. Dit geldt ook voor onze kleine monografie „yes is more”, die 
als een strip is ontworpen. Hierbij kwam het ons minder op de te-
keningen aan, dan wel op de manier waarop de afzonderlijke beel-
den en afbeeldingen op elkaar volgen en zo een blik achter de 

schermen mogelijk maken. Men krijgt een echt goede indruk, 
waarom onze steden en gebouwen uitzien, zoals ze er uitzien. Wij 
hebben dit niet zomaar zelf bedacht, maar het gaat om een zorg-
vuldige studie over datgene, wat er in onze steden gebeurt, wat de 
problemen en de mogelijkheden zijn en hoe wij daarvan gebruik 
kunnen maken om structuren te scheppen, waarin we voortaan wil-
len leven. 

Hoe gebruikt u lokale parameters of karakteristieke kenmer-
ken voor uw projecten en hoe nemen de mensen deze waar?

B J A R K E  I N G E L S  Wij hebben in dit verband het begrip van de 
„pragmatic utopian” gelanceerd: de schijnbare tegenstelling om 
pragmatisch met de voorhanden zijnde realiteit om te gaan en 
tegelijkertijd het utopische idee na te streven dat erin bestaat een 
perfecte wereld te scheppen. Wij proberen ons dus op de prag-
matische dingen van het leven te concentreren, ze te combineren 
en met zo weinig mogelijk kosten en moeite het beste eruit te 
halen. Aan het begin van elk project onderzoeken wij de specifie-
ke situatie van de betreffende plaats. Wij bekijken de stad, het 
landschap, het klimaat, de directe omgeving. En dan vragen wij 
ons af, wat de meest voor de hand liggende oplossing voor deze 
bouwopgave zou kunnen zijn. Hoe zou een school er hier norma-
liter uitzien en waarom zouden wij het anders moeten doen? Wij 
willen gewoon meer kwaliteiten aan de gebouwen verlenen en de 
mensen meer gebruiksmogelijkheden bieden. Het gevolg is dat 
onze gebouwen er dus anders uitzien, omdat ze anders 

Bjarke Ingels, 
oprichter van het architectuurbureau 
BIG Bjarke Ingels Group

I N T E R V I E W
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functioneren. Wat de architecten en de architectuur naar mijn me-
ning blokkeert, is de standaard oplossing, de „saaie bedoening”, 
als u wilt, die zich altijd maar op één criterium concentreert. Wij 
proberen daarentegen aan meerdere eisen te voldoen. Stap voor 
stap ontwikkelen onze gebouwen zich als een architectonische ver-
sie van „Twister” – een gezelschapsspel waarbij de spelers op een 
met punten gemarkeerde deken volgens bepaalde regels de po-
sitie van hun lichaam moeten veranderen en daardoor in steeds 
avontuurlijkere, verdraaide standen komen te staan. Een span-
nend ontwerp resulteert dus niet uit een gekke bui van de archi-
tect, maar uit de in zekere zin acrobatische combinatie van de ver-
schillende eisen. En dat is precies wat het ook in zijn omgeving 
weerspiegelt. 

Wat maakt een goede vormgeving dan uit volgens u?
B J A R K E  I N G E L S  Ik geloof dat een goede vormgeving op 

specifieke informatie berust. De beslissing voor een ontwerp mag 
niet zonder enige reden of vanwege een stylistisch idee fixe wor-
den genomen, maar moet op bepaalde inzichten of waarnemin-
gen berusten. Hier spelen de plaats, het klimaat, de bouwvoor-
schriften, de sociale omgeving en datgene wat men daarvan wil 
maken, een belangrijke rol. Kort samengevat: „Good design is 
careful, bad design is careless” (Een goede vormgeving is zorg-
vuldig, een slechte vormgeving is onverschillig). „Careless” in die 

zin, dat het de mensen helemaal niet interesseert dat ze saaie 
gebouwen neerzetten, die een zo groot mogelijke winst opbren-
gen of die zo onverschillig ontworpen werden dat ze helemaal niet 
op de gebruikers en hun behoeften ingaan. Zo kunnen ook ambi-
tieuze en dure gebouwen slecht ontworpen zijn, omdat ze niet op 
hun omgeving reageren. Een goed design munt echter uit doordat 
elke afzonderlijke creatieve beslissing om een specifieke reden 
wordt genomen en dat men zich ervan bewust is, wat de realisatie 
van dit idee teweegbrengt.

Voor zo’n aanpak is een grote ervaring nodig, of niet?
B J A R K E  I N G E L S  Dat is waar – daarom zijn wij ook niet de 

allersnelste ontwerpers ter wereld (lacht). Het is daadwerkelijk zo 
dat wij gewoon aan de hand van diverse modellen heel veel idee-
en voor één en hetzelfde project uitproberen. Als wij met een pro-
ject beginnen, proberen wij uit te filteren, wat de wezenlijke crite-
ria zijn – het hoofdthema zo te zeggen. Aangaande deze criteria 
ontwikkelen wij dan verschillende vormgevingsideeën en kijken 
wat er gebeurt, als men ze met elkaar combineert, bijv. een maxi-
male dichtheid met een mooi uitzicht en veel daglicht. Het is bijna 
een beetje zoals in de evolutietheorie van Darwin: wij verwerpen, 
sorteren en combineren verschillende criteria en ideeën. Uit som-
mige daarvan ontstaan „mutanten”, uit andere interessante hybri-
den die zich stap voor stap verder ontwikkelen, totdat daaruit het 
uiteindelijke idee ontstaat. Mijn benadering is om tijdens het de-
signproces zo veel mogelijk uit te proberen – want hoe meer 

„afval” men al in de ontwerpfase uitsorteert, hoe minder „afval” 
later in de stad terecht komt.

Sinds twee jaar hebt u ook een kantoor in New York. Wat was 
de reden om u hier te vestigen – andere culturele invloeden?

B J A R K E  I N G E L S  Er waren natuurlijk verschillende redenen, 
maar nadat wij de gelegenheid hadden om het „Court Scraper” 
project aan de Westside te plannen, zag ik daadwerkelijk de mo-
gelijkheid mijn voetafdruk in Manhattan achter te laten. Intussen 
werken we in New York met 60 mensen, wat een echte energie-
boost voor ons bureau is. Ons werk, zowel in Kopenhagen als ook 
in New York, is sindsdien regelrecht tot bloei gekomen. Als men 
de baan gevonden heeft waar men van houdt, hoeft men de rest 
van zijn leven geen dag meer te werken – dit spreekwoord klopt 
werkelijk! Dit brengt me naar mijn theorie over de „hedonistic sus-
tainability”. Men mag niet alleen naar het energieverbruik van een 
gebouw of zijn uitwerkingen op het milieu kijken – want op de 
eerste plaats richten wij gebouwen en steden toch op om onze 
levenskwaliteit te verhogen. Tenslotte hebben we er genoeg van 
om in een hol of een boom te leven. Wij willen huizen en straten, 
bruggen en pleinen. Wij moeten er echter op letten dat wij dit op 
een manier doen waarvoor wij ons milieu niet hoeven op te offeren 
– in tegendeel, we hebben kunstmatige ecosystemen nodig die 
de levenskwaliteit voor iedereen verbeteren. 

Welke invloed hebben de verschillende nationaliteiten van 
uw werknemers?

B J A R K E  I N G E L S  Alleen al hier in ons bureau in Kopenhagen 
hebben wij zo’n 25 verschillende nationaliteiten. Dit is waarschijn-
lijk vooral het gevolg van het feit dat ons werk mensen met 
 verschillende talenten en vaardigheden uit andere delen van de 
 wereld heeft aangetrokken. Bovendien hechten wij er bij buiten-
landse projecten belang aan dat wij een lokale contactpersoon in 
ons team hebben. Zo vermijden we fouten die vanuit een culture-
le onwetendheid ontstaan. Dit heeft ons bureau enorm verrijkt en 
wij bouwen ons multinationale team constant uit voor nieuwe pro-
jecten. Een ander voordeel van de samenwerking met verschillen-
de culturen en achtergronden is dat men vele dingen niet als van-
zelfsprekend ziet. Er bestaan bijvoorbeeld heel verschillende 
meningen over of een slaapkamer ramen moet hebben of niet – 
dit ligt er gewoon aan of iemand in Denemarken of in Taiwan is 
opgegroeid. Door mensen uit verschillende culturen bijeen te 
brengen wordt alles in twijfel getrokken. Het gevolg is dat men de 
dingen gewoon exacter bekijkt en daardoor tot verbazingwekken-
de inzichten komt. Ik geloof dat de migratie van ideeën veel mo-
gelijkheden tot innovatie biedt. Zo kan een idee die op een be-
paalde plek geboren werd, op een andere plek een heel ander 
potentieel laten vrijkomen. 

»Good design is careful, bad design is careless.«

I N T E R V I E W

19



Gemeenschappelijk  
fundament –  
individuele gebouwen

20

lightlife 08

P O R T R E T

F O T O  Iwan Baan  T E K S T  Bernhard Bartsch

China’s megasteden zijn een experimenteerveld op het gebied van  
superlatieven. Jonge Chinese architecten zoeken de raakvlakken  
tussen avantgarde en traditionele Aziatische bouwkunst – en krijgen 
hier internationaal erkenning voor.
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Tegenwoordig worden de steden in China gekenmerkt door 
fantasieloze nutsgebouwen met hier en daar een paar overblijf-
selen uit het verleden en met opzichtige gebouwen volgens 
wereldwijd model. Maar nu zijn stadsbesturen en bouwonder-
nemingen op zoek naar een nieuwe benadering en bieden de 
architecten in China een geweldig oefenterrein aan. Wat ze in 
het spanningsveld van traditie en moderniteit ontwerpen, be-
hoort tot het boeiendste wat momenteel in de bouwsector ge-
beurt. De bloei van de megasteden is tenslotte één van de grote 
trends van de 21ste eeuw, en geen land is hiervoor actiever op 
zoek naar oplossingen dan China.

Dat moderne Chinese architectuur nu sterker waargenomen 
wordt, is een gevolg van de verandering die in het land zelf 
plaatsvindt. De bouwcultuur van dit land is voor het eerst sinds 
lange tijd zelfstandig, veelzijdig en karaktervol. Anders dan 
 volgens de van buitenaf voorgeschreven architectuursjablonen 
dragen de ontwerpen van veel Chinese architecten ertoe bij 
zich te onderscheiden dankzij verschillende visies en zich zo 
algemeen open te stellen voor verandering. 
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In de oude binnenstad van Peking lijkt de maan geland te zijn. 
’s Nachts staat de zilverkleurige bol hoog boven de gebogen pan-
nendaken van de traditionele huizen met binnenplaats. Overdag 
ziet men dat het om een grote roestvrijstalen bol gaat die in een 
hoek van een binnenplaats ligt. Daarin bevindt zich een futuristi-
sche badkamer, stralend wit, met oneffen wanden. Avantgarde te 
midden van oude bouwkunst – een grotere stijlbreuk is nauwelijks 
denkbaar. Maar precies daarover gaat het.

De glinsterende bol is het idee van de 37-jarige architect Ma 
Yansong uit Peking. Hiermee wil hij de traditionele Hutong-wijken 
op de toekomst voorbereiden. Omdat deze woonwijken norma-
liter geen badkamers hebben, gelden ze als niet meer van deze 
tijd. Sommige van de mooiste stadsdelen van de oude keizer-
stad zijn daarom in de afgelopen jaren gesloopt. „Is dit nu echt 
nodig?” vroeg Ma zich af en ontwikkelde zijn „Hutong Bubbles”, 
waarin gemakkelijk en goedkoop badkamers ondergebracht kun-
nen worden – en wel zo dat iedereen de modernisering kan zien. 
Tot dusver werd er weliswaar nog maar één van de bollen gere-
aliseerd. „Maar men kan ook een wijziging teweegbrengen, door 
een idee die men in de wereld uitdraagt”, zegt Ma. 

Met visies als de „Hutong Bubble” heeft Ma’s architectenbu-
reau „MAD Architects” bekendheid gekregen als een van de meest 
vooraanstaande Chinese adressen voor innovatieve concepten. 

Wang Shu is de belangrijkste pionier. De 49-jarige architect 
kreeg in 2012 de Pritzker prijs, de belangrijkste architectuurprijs 
ter wereld. De zoon van een musicus en een lerares bracht zijn 
jeugd in de jaren van de cultuurrevolutie door in de West-Chinese 
provincie Xinjiang. In 1997 richtte hij met zijn vrouw Lu Wenyu de 
„Amateur Architecture Studio” op, een naam die duidelijk maakte 
dat zijn oprichter zich wilde distantiëren van de gangbare stan-
daard in zijn beroep. „De professionele gemeenschap van archi-
tecten denkt nog maar weinig na”, zegt Wang. „Verstedelijking 
en bouwwoede hebben de cultuur die zich tot dusver ontwikkeld 
heeft, verregaand vernietigd en veel architecten beschikken nau-
welijks over de capaciteit om de dingen historisch te rangschik-
ken. Hoe dit gaat, laat Wang zien in zijn in 2008 geopende histo-
risch museum van de Oost-Chinese stad Ningbo. De gebouwen 
hebben een gebogen vorm zoals schepen op het water, een hom-
mage aan de zee die zijn stempel op de stad heeft gedrukt. Ter-
wijl de openbare gebouwen in China normaliter gekenmerkt zijn 
door glas, staal en marmer, gebruikt Wang oude materialen. Hij 
liet dakpannen en stenen uit de dorpen van de regio verzamelen 
en bouwde hiermee nieuwe wanden. Andere vlakken bekleedde 
hij met cement overtrokken bamboe – een traditionele bouwstof 
in een modern jasje. „Ik maak voor mijn gebouwen graag gebruik 
van lokale ambachtelijke tradities”, aldus Wang. Dorpen kunnen 
maatschappelijke waarden tenslotte veel beter bewaren dan mo-
derne steden.
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«Men kan ook een wijziging 
teweegbrengen, door een 
idee die men in de wereld 
uitdraagt.»

«Ik maak voor mijn gebouwen 
graag gebruik van lokale 
ambachtelijke tradities.»

Ma Yansong / 
MAD Architects

Wang Shu / 
Amateur Architecture Studio

Met de „Hutong Bubbles” geeft Ma Yansong 
de richting aan voor meer creativiteit.

Het historisch museum  
in Ningbo baarde  

wereldwijd opzien.
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Ook Xu Tiantian zoekt de aansluiting aan Chinese tradities, 
maar haar benadering is vrijer. In haar spectaculaire wooncom-
plex in Songzhuang, de kunstenaarswijk van Peking, speelt ze 
met twee kleuren die in de architectuur van de hoofdstad een heel 
andere betekenis hebben: het grijs van de Hutongs en het oranje 
van de keizerlijke gebouwen. Bij de gebouwen van Xu die als cre-
atieve bouwblokken op elkaar gestapeld lijken, botsen grote vlak-
ken in grijs en oranje tegen elkaar. Deze speelse benadering leer-
de de 34-jarige in Harvard en in de studio van de befaamde 
architect Rem Koolhaas. In 2004 richtte zij haar eigen bureau DnA 
op, wat voor Design and Architecture staat. „Wij geloven dat ge-
bouwen zowel door hun eigen genen als ook door hun omgeving 
worden gekenmerkt”, verklaart Xu haar benadering. „Ze hebben 
net als mensen een persoonlijkheid.”

Dit ziet Pei Zhu net zo. „Wij stormen de toekomst tegemoet, 
zonder te weten waar we heen gaan”, klaagt de architect uit 
Peking. „De Chinese cultuur heeft echter tijd nodig om adem te 
halen.” De 51-jarige architect die in Californië gestudeerd heeft, 
zet zich daarom in om niet steeds maar weer iets nieuws te bou-
wen, maar liever de bestaande gebouwen te renoveren. In de di-
recte nabijheid van het keizerlijk paleis in Peking toonde hij aan 
hoezeer dit de moeite waard kan zijn. Pei voorzag een gezichts-
loos nutsgebouw van een nieuwe gevel, waarvan de structuur aan 
klassieke Chinese lantaarns doet denken. Binnenin creëerde hij 
open ruimtes met de Hutong-architectuur als voorbeeld. Het ge-
bouw herbergt tegenwoordig een boutiquehotel. Met soortgelijke 
strategieën moderniseerde Pei kantoorgebouwen en oude huizen 
met binnenplaatsen. Hij is ervan overtuigd dat zulke verdere ont-
wikkelingen van reeds bestaande gebouwen het onmiskenbare 
karakter aan de Chinese steden kunnen teruggeven, dat karakter 
dat ze tegenwoordig zo vaak missen. „Wij hebben een futurisme 
nodig met betrekking tot onze traditie.”

«Wij hebben een futurisme 
nodig dat betrekking heeft  
op onze traditie.»

«Gebouwen hebben  
net als mensen een 
persoonlijkheid.»

Pei Zhu / 
Studio Pei-Zhu

Xu Tiantian / 
DnA

Het wooncomplex van DnA in  
Songzhuang speelt met de betekenis 

van de kleuren grijs en oranje.

Het project „Digital Beijing” 
ontstond in de context van de 
Olympische Spelen 2008.
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In de „Hutong Bubbles” kunnen 
de ontbrekende badkamers in 
de oude binnenstad van Peking 
gemakkelijk en goedkoop onder-
gebracht worden.
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Yu Kongjian / 
Turenscape

Steden bestaan niet alleen uit huizen, maar ook uit tussen-
ruimtes – en die moeten plaats en gelegenheid bieden om adem 
te kunnen halen. Yu Kongjian, professor aan de universiteit van 
Peking, probeert daarom de landschapsarchitectuur van China 
te moderniseren. In 1998 richtte de aan Harvard afgestudeerde 
architect het bureau Turenscape op. „’Tu’ betekent aarde en ’ren’ 
betekent mens”, legt de 55-jarige architect de naam uit. Samen 
betekent het dus ongeveer: de mens in het milieu. Het is al lang 
de hoogste tijd dat deze verhouding opnieuw gedefinieerd wordt, 
gelooft Yu. „Waterschaarste en luchtvervuiling zijn reusachtige 
problemen”, zegt Yu. „Wij moeten onze impact op de natuur mi-
nimaliseren.” Hoe dit kan functioneren, toont Yu in zijn „Rode- 
Band-Park” in Qinghuangdao in de provincie Hebei. Terwijl 
 Chinese parken normaal gezien worden gekenmerkt door brede 
asfaltwegen, grote pleinen en nachtelijke verlichting, creëerde Yu 
een park dat tegelijkertijd voldoet aan de behoeften moderniteit 
en behoud. Langs de smalle wegen bevindt zich een 500 m lange 
rode bank van glasvezel, die uitnodigt om erop te gaan zitten en 
die ’s nachts van binnenuit verlicht wordt. „Het concept is goed-
koop, energiebesparend, laat de natuur de ruimte en biedt een 
unieke ervaring”, verklaart Yu het design, dat intussen een echte 
stadsattractie geworden is. 

Ook de carrière van Zhang Kes begon met een park. In 2001 
werd de aan Harvard afgestudeerde architect winnaar in een wed-
strijd om de vormgeving van een groenstrook aan de gerenommeer-
de stadsmuur van Peking en richtte „standardarchitecture” op, een 
bureau dat hij tegenwoordig met meerdere partners samen leidt. 
„De naam moet neutraliteit uitstralen”, zegt Zhang. In plaats van 
showarchitectuur wil hij gebouwen die zich organisch in hun omge-
ving integreren. Zo bouwde hij in de Yalu-Tsangpo canyon in Tibet 
een scheepshaven en een bezoekerscentrum waarvan de markante 
vormen het dramatische landschap nabootsen. Als materiaal ge-
bruikte hij lokaal uitgehouwen stenen. „Dat was de poging om een 
architectuur te creëren die het gevoel geeft vanuit het landschap te 
groeien”, verklaart Zhang. Tegelijkertijd experimenteert de 41-jarige 
architect ook met gewaagde stedenbouwkundige concepten. Zo 
probeerde hij in 2011 bijvoorbeeld in een concept te simuleren hoe 
het openbare leven in Peking zou veranderen als de ringstraten in 
grote transportbanden zouden veranderen. Hierbij ging het niet zo-
zeer om de concrete uitvoering van het project als om de constante 
poging om vertrouwde dingen in vraag te stellen. „Soms moet men 
dromen”, zegt Zhang, „want dan merken wij dat we niet aan dingen 
gebonden zijn die we al lang kennen.”

Bij zo veel creativiteit is het geen wonder dat vertegenwoordi-
gers van de jonge generatie van Chinese architecten intussen ook 
in het buitenland zeer gevraagd zijn. Zo ontwierpen bijvoorbeeld Ma 
Yansongs „MAD Architects” voor het Canadese Toronto twee 170 
en 150 m hoge woontorens, die zo welgevormd zijn dat de inwo-
ners hun de bijnaam „Marilyn Monroe” hebben gegeven. En voor 
het Taiwanese Taichung hebben de architecten uit Peking een con-
grescentrum ontworpen, dat zo fijngevouwen lijkt als een Origami 
sculptuur. Deze populariteit is geen toeval. De problemen waarvoor 
de Chinese architecten oplossingen ontwikkeld hebben, zijn ten-
slotte van globale betekenis. „Uiteindelijk willen we een architectuur 
en een stadsplanning die de tegenstelling tussen natuur en agglo-
meratie weer opheft”, zegt Ma. „Natuurlijk een heel complex sys-
teem – maar dat is ons doel.” 
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«Wij moeten onze  
impact op de natuur 
minimaliseren.»

«Wij zijn niet gebonden aan  
de dingen die we al kennen.»

De gebouwen van standardarchitecture moeten zich net als het 
bezoekerscentrum in Niyang in het landschap integreren.

Het bureau Turenscape zorgt voor 
nieuwe impulsen in de Chinese 
landschapsarchitectuur.

Zhang Kes / 
standardarchitecture
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Smart Working

F O T O ’ S  Atelier Altenkirch  T E K S T  Eva Maria Herrmann
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Teamwork en creatief werk bij Credit Suisse in Zürich



P R O J E C T E N

27

lightlife 08



lightlife 08

28
P R O J E C T E N

Er zijn niet veel werkgevers, die bij het thema werkomge-
ving een vooruitziende blik hebben. Credit Suisse speelt hier 
met de eigen vakafdeling een innovatieve pioniersrol: voor de 
ca. 21.000 medewerkers in heel Zwitserland zoekt ze de „werk-
plek van de toekomst”. Dat deze opgave heel serieus genomen 
wordt, bewijst het onlangs uitgevoerde „Smart-Working-con-
cept” in de nieuwbouw Uetlihof 2 van de Credit Suisse. In plaats 
van smalle werkcellen en de monotone structuur van een grote 
ruimte kunnen de medewerkers elke dag opnieuw kiezen: een 
conventionele werkplek in de „Home Base”, creativiteit in de 
„Business Garden”, concentratie in de „Quiet Zones” of „Work-
lab”-sfeer in het tijdelijk projectteam of de „Think Tanks”. Af-
hankelijk van de werkvorm staat een groot aantal ruimtes ter 
beschikking, waarin de medewerkers zich flexibel kunnen be-
wegen. 

De strategische keuze voor het concept van een grote kan-
toorruimte viel bij Credit Suisse al in 1976 – voor de toenmalige 
tijd een nieuwigheid in Zwitserland. Met de intrek in het gebouw 
Uetlihof 1 werd het concept al voor 6.000 medewerkers met suc-
ces in de praktijk omgezet en constant verder ontwikkeld tot het 
zogenaamde „Multi-Space-concept”. Toekomstgerichte bedrij-
ven hebben begrepen dat efficiëntie niet alleen met dichtheid en 
reorganisatie van werkplekken is verbonden, maar veeleer te ma-
ken heeft met een verhoging van de attractiviteit van de werkplek. 
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werden meubelelementen en werkplekmodules ontwikkeld, die in 
serie geproduceerd konden worden. Bij het intelligente realiseren 
van deze ambitieuze doelstellingen hoort ook de integratie van de 
kantoortechnische infrastructuur en de technische uitrusting. Dat 
het allemaal de moeite waard was, bewijzen de resultaten van 
de evaluatie. Meer dan 80 % van de ondervraagde medewerkers 
ervaart de aantrekkelijke en tegelijk comfortabele inrichting als 
motiverend en ondersteunend voor hun werkresultaten.

Het hoogtepunt van het Smart Working concept is de intelli-
gente verlichting. Een hoge lichtkwaliteit is de voorwaarde voor 
een betere kwaliteit van de werkplek. In het geval van Credit 
Suisse gaat de innovatie nog een stap verder. De diverse eisen 
aan de techniek, efficiëntie en het design waren een integraal be-
standdeel van het werkplekconcept. Bovendien kon een empa-
tisch licht ontwikkeld worden dat in staat is om vooruitziend en 
individueel te reageren. De toekomst van het Smart Working zijn 
flexibele oppervlakken, die autonoom zijn en los van het omrin-
gende omhulsel steeds weer anders gebruikt kunnen worden. De 
logische consequentie is hierbij dat men zich losmaakt van een 
starre verlichting die in het plafond geïntegreerd is en dat men 
voor flexibele componenten kiest die in staat zijn om te commu-
niceren.

Speciaal voor het Smart Working concept werd de staande  
LED-armatuur SFERA ontwikkeld, die onafhankelijk van de afme-
tingen van de ruimte en van de indeling van de werkplekken, de 
mens en zijn behoeften op de voorgrond plaatst. De holistische 
benadering impliceert invloedsfactoren als demografische ver-
anderingen, sociale diversiteit en de wens naar flexibele werk-
plekmodellen. De lichtoplossing houdt niet alleen rekening met 
de werkzaamheden en de visuele taken die hiermee verbonden 
zijn, maar ook met het persoonlijke gezichtsvermogen van de 
afzonderlijke medewerkers. De intelligente techniek stelt zich op 
de behoeften van de medewerkers in, zodat ze het licht direct 

Want voor een verandering van de werkcultuur zijn ook verande-
ringen in de werkomgeving vereist die aangepast kunnen wor-
den. De werk- en communicatieprocessen nemen afstand van de 
mentaliteit van de eenzame strijder en richten zich op teamwork 
en creatief werk. Dit gebeurt dwars door alle leeftijdsgroepen en 
nationaliteiten heen en vereist meer initiatief, eigen verantwoorde-
lijkheid en teamleiding. Met succes, zoals de interne monitoring 
van Credit Suisse en externe onderzoeken bewijzen: een verbete-
ring van de communicatie door informele ontmoetingen en uitwis-
seling zijn bevorderlijk voor de innovatiemogelijkheden van een 
onderneming.

De nieuwbouw van de Uetlihof 2 biedt de architectonische 
mogelijkheid het toekomstgerichte gebruik van infrastructuur en 
middelen op grotere schaal te realiseren. En dit niet alleen wat de 
diversiteit van het aanbod aan werkplekken, attractief design of 
hoogwaardige materiaalkwaliteit betreft, maar ook wat de hou-
ding ten opzichte van duurzaamheid aangaat die door de reali-
satie van het project in de Minergie-P-Eco-standaard tot uiting 
komt. De reeds tijdens een pilootproject opgedane ervaringen en 
inzichten aangaande de non-territoriale benuttings strategie van 
het Smart Working met 160 werkplekken speelden een grote rol 
bij de planning van de Uetlihof 2. De Lienhard Office Group en 
de Hogescholen Zürich (ZHAW) en Luzern (HSLU) begeleidden 
het project bovendien in de vorm van een evaluatieproces. Van 
wezenlijk belang was bijvoorbeeld de vraag naar het beschikbare 
oppervlak voor de verschillende werkvormen – 2.500 medewer-
kers delen 2.000 werkplekken verspreid volgens het principe van 
de individuele verspreiding of volgens afdelingen binnen één ver-
dieping. Ook werd er een ander probleem opgelost: dankzij het 
bewust toelaten van eigen keuze, steeg de motivatie en produc-
tiviteit. Door het efficiënte gebruik van het beschikbare oppervlak 
kon bovendien veel geld bespaard worden, wat een positieve in-
vloed had op de kwaliteit en de inrichting van het interieur. Spe-
ciaal voor Credit Suisse en volgens eisen van deze onderneming 

Met de veelzijdige werkplekken die  
het Smart Working concept biedt, wordt 

het beschikbare kantooroppervlak nu 
efficiënter gebruikt.
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O P D R A C H T G E V E R  Credit Suisse AG, Zürich/CH
C O N C E P T  S M A R T  W O R K I N G / P R O E F O P P E R V L A K  Congena GmbH, München/D 
Camenzind Evolution Ltd., Zürich/CH
A R C H I T E C T U U R  Stuecheli-Architekten AG, Zürich/CH
I N T E R I E U R I N R I C H T I N G  Greutmann Bolzern Designstudio, Zürich/CH 
L I C H T P L A N N I N G  Reflexion AG, Zürich/CH

L I C H T O P L O S S I N G  Staande LED-armatuur SFERA met SWARMCONTROL en  
SENSCONTROL III

kunnen beïnvloeden en de beste ergonomie en lichtkwaliteit op 
de werkplek gegarandeerd is. 

Deze vooruitgang werd mogelijk gemaakt door de combinatie 
van het adaptieve lichtmanagement SENSCONTROL en de nieu-
we, innovatieve SWARMCONTROL technologie – een veeleisen-
de speciale ontwikkeling die door de innovatieve kracht van het 
coöperatieve productontwikkelingsproces aangedreven werd. 

Zodra de SFERA op zijn plaats bevestigd is, configureert de 
armatuur zichzelf via ultrasone geluiden en ruimtelichtsensoren 
en slaat de posities van de omliggende armaturen op. De armatu-
ren van één afdeling communiceren net als een zwerm met elkaar 
en maken met twee elementaire functies een snelle en eenvou-
dige aanpassing aan wisselende kantoorsituaties mogelijk. Wan-
neer alle werkplekken bezet zijn, zorgt een basisverlichting voor 
een ideale verdeling van de helderheid in de ruimte, aanvullend 
licht voor individuele taken en een indirecte verlichting van het 
plafond ronden het programma af. Als er slechts enkele werkplek-
ken bezet zijn, zorgt een gereduceerde basisverlichting op deze 
plekken voor een minimaal energieverbruik. Bij het betreden van 
de ruimte geeft de geïntegreerde bewegingsmelder een signaal 
aan de armaturen in de buurt, die het verlichtingsniveau achter-
eenvolgens verhogen en de medewerker op zijn weg begeleiden. 
Intuïtieve bediening en de aanpassing van de werkplekverlich-
ting – zonder de aangrenzende werkplekken te beïnvloeden, zijn 
hierbij elementaire bestanddelen van de ontwikkeling. Door de 
onderlinge communicatie vormen de omringende armaturen een 
intelligente lichtwolk, waardoor afhankelijk van het beschikbare 
dag- en kunstlicht een aangename sfeer in de directe omgeving 
ontstaat. Het resultaat is een efficiënt en stroombesparend licht-
management, dat lage bedrijfskosten mogelijk maakt, maar ook 
een beslissende stap voor een zo groot mogelijk lichtcomfort, in-
dividualiteit en visionaire houding betekent.
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Met SFERA werd een armatuur  
ontwikkeld, die onafhankelijk van de hoogte 
en grootte van de ruimte en van de indeling 

van de werkplekken functioneert.
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I L L U S T R A T I E  Martin Mörck

SFERA
Het co-designproces met Credit Suisse
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De innovatieve armatuur combineert  
intelligente techniek, puristisch design  
en volmaakt visueel comfort.
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Bij een volume van circa 2.000 nieuwe, gemoderniseerde 
werkplekken per jaar kan het motto van Credit Suisse voor het 
thema licht snel gedefinieerd worden: een armatuur moet flexi-
bel, adaptief, decoratief en tegelijk ook innovatief zijn met een 
optimaal lichtcomfort. Tegelijkertijd moet de armatuur voldoen 
aan de hoge eisen die aan duurzaamheid en energie-efficiëntie 
worden gesteld om aan de Minergie-P-Eco-standaard tegemoet 
te komen. Want: „Een goed ruimteklimaat staat centraal voor 
het gevoel van welbehagen van de medewerkers”, zegt Markus 
Basler, die sinds negen jaar verantwoordelijk is voor het program-
ma „werkplek van de toekomst” van Credit Suisse. „Net zoals bij 
een moderne werkomgeving ook sfeer, kleurvormgeving en licht 
horen.” 

Het verzoek om een speciale oplossing voor een project te ont-
wikkelen, is niet ongewoon. Wat de ontwikkeling van de staande 
LED-armatuur SFERA met SWARMCONTROL en SENSCONTROL 
III zo bijzonder maakt, is de vooruitziende blik van beide partners. 
Want de betrachting was de optimalisering van de gebruiksvrien-
delijkheid, ondanks de complexe functies.

„De gemeenschappelijke doelstelling was een innovatieve 
armatuur te ontwikkelen, die aan alle voorschriften en eisen die 

de klant aan verschillende lichtbehoeften stelt, moest voldoen 
en die het energieverbruik bovendien aanzienlijk verlaagt”, legt 
 Zumtobel productdesigner Julian Lonsdale uit. 

In een co-designproces is de lijn tussen succes en mislukking 
flinterdun. In het begin is meestal alleen de specificatie duidelijk, 
terwijl al het andere, zoals bijvoorbeeld het gebruiksconcept en 
de technologie, nog ontwikkeld moeten worden. Dit kan binnen 
een proces steeds weer vertragingen veroorzaken. De transpa-
rante communicatie en de intensieve feedbackprocessen tussen 
de werkplekexperts van Credit Suisse enerzijds en de productde-
signers en technologieverantwoordelijken bij  Zumtobel anderzijds 
schiepen de voorwaarde voor de uiteindelijk succesvolle ontwik-
keling van de intelligente armatuur. 

In vergelijking met de gangbare functies en lichtmanage-
mentsystemen vertoont het nieuwe product een tot dusver onbe-
kende eigenschap: SFERA-armaturen communiceren met elkaar 
en configureren zich automatisch tot een intelligente groep. Zo 
kan elke afzonderlijke armatuur zich nog exacter dynamisch op 
de wisselende omstandigheden in het gebouw instellen – een re-
volutie van de lichtsituatie in grote kantoorruimtes en een mijlpaal 
voor de lichttechnologie van de toekomst.

Julian Lonsdale, 
productdesigner  

bij  Zumtobel

P R O J E C T E N
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Deemoed en  
delicatesse

F O T O ’ S  Bruno Klomfar  T E K S T  Wojciech Czaja

Gewichtloos in de geschiedenis – 
STARBRICK voor Kunstkammer Wenen



35

lightlife 08

P R O J E C T E N



lightlife 08

De Kunstkammer in Wenen straalt sinds kort in een nieuw 
licht en is na vele jaren weer toegankelijk voor het publiek. Tot 
de mooiste expositiestukken behoren de Saliera en de kracht 
van de ontmaterialisering van de architectuur. De enige opval-
lende materie is Olafur Eliassons STARBRICK, die gewichtloos 
in de geschiedenis zweeft. De Saliera van Benvenuto Cellini, 
die tussen 1540 en 1543 in Parijs vervaardigd werd, is het be-
kendste zoutvat ter wereld. Nadat het edele tafelgerei dat een 
allegorische afbeelding van de twee godheden Neptunus en 
Tellus weergeeft, op 11 mei 2003 bij een spectaculaire roof uit 
het Kunsthistorisch Museum in Wenen was gestolen, ontstond 
er grote beroering in de wereld van de kunst en de media. 

Nu, tien jaar later, heeft het in 2006 teruggevonden, unieke 
zoutvat van goud en ebbenhout eindelijk weer een thuis. Na ja-
renlange bouwwerkzaamheden werd de volledig gerenoveerde 
Kunstkammer in de hoogparterre van het Kunsthistorisch Muse-
um Wenen (KHM) heropend. 2.200 voorwerpen van zilver, goud, 
edelsteen en ivoor liggen in de circa 300 nachtzwarte vitrines en 
worden aan het publiek gepresenteerd. Het licht speelt een be-
langrijke bijrol naast al deze al deze materiële kunstwerken. 

„Een museum zonder het juiste licht is ondenkbaar”, zegt 
Sabine Haag, hoofddirecteur van het KHM. „Wij hebben lang 
overlegd, of men bij een klassieke collectie in een historisch ge-
bouw ook de toekomst kan betrekken, om een passende oplos-
sing te vinden. En zo zijn we uiteindelijk op het idee gekomen, 
de Kunstkammer modern te verlichten en onze collectie met de 
STARBRICK van de Deense kunstenaar Olafur Eliasson te com-
bineren.” 

De zwartgele STARBRICK, die voor de Masterpiece collectie 
van  Zumtobel ontwikkeld en ontworpen werd, straalt tegenwoor-
dig als een opvallende lichtsculptuur van de plafonds en kruisrib-
gewelven van de 20 Kunstkammer ruimtes omlaag en plaatst de 
verschillende kunstopvattingen uit het verleden en het heden in 
het juiste licht. Het contrast tussen oud en nieuw is indrukwek-
kend. Soms lijkt de hoekige „sterren-baksteen” parmantig tussen 
de uitstekende kroonlijsten en kapitelen te zweven, tussen de met 
een fijn penseel beschilderde cassetten. 

„Licht moet zichtbaar zijn”, zegt de Duitse tentoonstellingsar-
chitect HG Merz, die voor het totale vormgevingsconcept van de 
nieuwe Kunstkammer verantwoordelijk is. „Als ik in een helder ver-
lichte ruimte de lichtbron niet herken, ben ik ongelukkig. Daarom 
was het voor ons vanzelfsprekend dat wij met een moderne, nieu-
we interpretatie van de klassieke kroonluchter zouden werken.” 

De enige aanpassing aan het seriemodel: aan de onderkant 
werden de STARBRICKS van extra LED-spots voorzien, waar-
mee vanaf het midden van de ruimte accenten worden geplaatst. 
De onderste lichtvlakken van de STARBRICK-kroonluchter fun-
geren bovendien als veiligheidsverlichting. De moderne primaire 
lichtbronnen worden aangevuld door indirecte breedstralende 
armaturen, die op de deksels van de vitrines en in de hangcon-
structie van de luchters geïntegreerd zijn. Voorts zijn op de ran-
den van de kroonlijsten extra miniatuur LED-spots uit de serie 
SUPERSYSTEM aangebracht. Omdat elke lichtbron apart over 
een onafhankelijke dimsturing beschikt, kan voor elke ruimte, on-
afhankelijk van zijn kleur, vorm en grootte, het passende lichts-
cenario worden samengesteld. 

36
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vereist”, verklaart Ralf Müller, technisch projectleider bij 
 Zumtobel. „Met lenzen in uiteenlopende stralingskarakteristieken 
en met verstelbare koppen van de spots zelf kan elk expositie-
stuk echter optimaal belicht worden.” Om ervoor te zorgen dat er 
in de vitrines geen warmte-emissies ontstaan, werden uitsluitend 
LED’s gebruikt. Kleine SUPERSYSTEM spots, die in het plafond 
van de vitrines geïntegreerd zijn, treden op de achtergrond en la-
ten de hoofdrol over aan de beeldjes, sierrijke vaten en exotisch 
vakmanschap van de afgelopen 1.000 jaar kunstgeschiedenis. 
Een historisch kader en moderne technieken vullen elkaar perfect 
aan. Dit bewijst de beroemde Saliera van Cellini, die in het rusti-
ge, warme licht van de nieuwe Kunstkammer een ereplaats heeft 
gekregen. 

De renovatie van de Kunstkammer omvat nieuwe vloeren, 
herstelling van het pleisterwerk aan de wanden en tevens een 
volledig vernieuwde verwarmings- en airco-installatie. Er wer-
den 70 km kabels, 10 km buizen, 2.460 m2 eiken parket en circa 
300 m2 rood gemarmerde stenen vloer gelegd. De meest opval-
lende architectonische uitbreiding van het interieur betreft echter 
het meubilair. Nieuwe zitbanken met geïntegreerde iPads voor het 
individuele infotainment en fijne, zwarte vitrines zijn kenmerkend 
voor de sfeer, die HG Merz zo treffend met „Deemoed en deli-
catesse” omschrijft. 

Er wordt gebruik gemaakt van drie vitrinetypes in verschillen-
de hoogtes en groottes, waaronder tafelkasten, wandmodules 
en vrij geplaatste, drie meter hoge staande vitrines. De sokkel 
bestaat uit zwart, sterk reflecterend mineraal materiaal, zodat de 
dramaturgie van de ruimtes zich daarin oneindig weerspiegelt. 
„Ontmaterialisering” heet dit door HG Merz perfect gecreëerde 
effect. Bovendien wordt gebruik gemaakt van geëloxeerd alumi-
nium, ontspiegeld glas en verschillend gekleurd textiel voor de 
vitrines, waarop de kostbare objecten tenslotte in het juiste licht 
geplaatst worden. 

„Omdat de objecten in de Kunstkammer heel verschillend 
van aard zijn, is er voor de verlichting absolute fijngevoeligheid  

Met STARBRICK plaatst men
bewust een modern
accent in de historische
context.

De diverse tentoongestelde kunstvoorwerpen 
werden met lichtoplossingen van

 Zumtobel optimaal in het juiste licht geplaatst.
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O P D R A C H T G E V E R  Kunsthistorisches Museum Wien, Wenen/A
A R C H I T E C T U U R  HG Merz, Stuttgart, Berlijn/D 
L I C H T P L A N N I N G  Die Lichtplaner, Limburg/D
L I C H T C O N C E P T  Symetrys, Lustenau/A
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  IB Süd, Wenen/A
 
L I C H T O P L O S S I N G  Speciale oplossing Masterpiece STARBRICK, LED-spots 
SUPERSYSTEM, LED-downlights PANOS INFINITY, vluchtweg- en  
veiligheidsverlichting ONLITE LPS, centraal batterijsysteem ONLITE central LPS
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Mijn  
vriend,  
het licht
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Een interview met Olafur Eliasson
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Veel van uw werken verwijzen naar de ruimtelijke context. In 
hoeverre is deze context belangrijk voor uw kunst? 

O L A F U R  E L I A S S O N  Ik houd me steeds bezig met de conse-
quenties van het feit dat men een installatie in de wereld plaatst. 
Om deze consequenties en de causaliteiten daarvan te meten, 
grijpen we vaak terug naar ervaringen. De ruimte is hierbij een be-
langrijke premisse, zonder ruimte zou er geen fysiek platform voor 
de ervaring zijn. Bovendien wordt de ruimte altijd door onze acti-
viteit bepaald en heeft naast esthetische ook ethische en morele 
aspecten die belangrijk zijn voor de verhouding tussen onderwerp 
en voorwerp. Ruimtes kunnen enerzijds polariseren en anderzijds 
empathie opwekken, ook dat is een eigenschap die in mijn werk 
geïntegreerd is. 

Een andere tegenstelling die in uw werk schijnt weg te val-
len, is die tussen kunst en design. De STARBRICK bijvoorbeeld 
is een industrieel geproduceerd lichtobject en tegelijkertijd een 
kunstwerk dat zich in verschillende ruimtes handhaaft. Hoe ko-
men kunst en industrieel design samen?

O L A F U R  E L I A S S O N  Voor mij zijn kunst en industrieel design 
geen verschillende terreinen. Want de kunst op zich is geen eigen 
gebied, maar een taal waarvan de kwaliteit daarvan afhangt, wat 
men met deze taal zegt. Industrieel design daarentegen is een 
soort mechaniek waarmee kunstzinnige uitspraken gerealiseerd 
kunnen worden. Het interessante daaraan is dat in het industrieel 
design veel verschillende competenties samenkomen – die van 
ingenieurs, lichtingenieurs, materiaalspecialisten en velen meer. 

Met de STARBRICK wilde ik een kunstwerk creëren dat de elitaire 
status afwerpt en door het principe van de replicatie duidelijk toe-
gankelijker is. Als een systeem dat uit afzonderlijke modules sa-
mengesteld wordt, is de STARBRICK een werk dat nooit eindigt 
en steeds verder en weer opnieuw gevormd kan worden – er kan 
zelfs een soort huis uit de afzonderlijke modules ontstaan. Ener-
zijds is de STARBRICK dus een component die gecombineerd en 
uitgebreid kan worden. Anderzijds is het ook een armatuur, die 
strikt genomen geen voorwerp, maar een deel van een groter, 
licht utopisch systeem is.

In de Kunstkammer Wenen zijn de afzonderlijke modules 
van de STARBRICK met spots uitgebreid, die nieuwe lichtkwa-
liteiten creëren. Hoe kwam deze speciale oplossing tot stand?

O L A F U R  E L I A S S O N  In de geschiedenis van de kunst werd 
al  vaak naar het waarom gevraagd van wetmatigheden en het 
 produceren van realiteit, daarom past de STARBRICK heel goed 
in de Kunstkammer. Hij refereert aan een mathematisch principe 
waarin de gebruikelijke euclidische regels niet van toepassing zijn 
en in plaats daarvan procesachtige en kristallijne fenomenen van de 
groei op de voorgrond staan. In zoverre vertegenwoordigt de 
STARBRICK in Wenen een eerder ongewone mathematische 
voorstelling van de productie van realiteit. Natuurlijk is het resul-
taat ook een armatuur waarvan wij het licht versterkt hebben, om 
meer invloed op de ruimte te krijgen. De eigenlijke vorm en het 
eigenlijke idee van de STARBRICK werd door deze speciale op-
lossing echter niet veranderd. 



«Voor mij zijn kunst en industrieel design 
geen verschillende terreinen.  

Interessant is dat in het industrieel design 
veel verschillende competenties 

samenkomen.»
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O P D R A C H T G E V E R  MCH Messe Basel, Basel/CH
A R C H I T E C T U U R  Herzog & de Meuron, Basel/CH
L I C H T P L A N N I N G  Bartenbach LichtLabor, Aldrans/A
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  Herzog Kull Group, Schlieren/CH

L I C H T O P L O S S I N G  Lichtlijnsysteem TECTON, LED-downlights PANOS INFINTY, 
vluchtweg- en veiligheidsverlichting ONLITE, PURESIGN, CUBESIGN, FREESIGN, 
RESCLITE TEC, speciale oplossing LED-lichtlijnen

In het midden
Nieuwe beurshal Basel/CH

De spectaculaire Basel – New Hall is af – net op tijd voor de 
BASELWORLD 2013, de wereldbeurs voor horloges en siera-
den. Met een hal van drie verdiepingen en de gedeeltelijke 
overkapping van het beursplein is het Herzog & de Meuron op-
nieuw gelukt om een meesterwerk te verwezenlijken. Het ge-
bouw voldoet enerzijds aan de functionele eisen van de beurs 
in Basel en zorgt anderzijds voor een sterkere stedenbouwkun-
dige verbinding van het beursgebeuren met de omliggende 
structuur van Klein-Basel. De ruime, van glas voorziene parterre 
staat in een directe verbinding met het stadgebied en markeert 
het overdekte beursplein, de zogenaamde City-Lounge met 
shops en restaurants. De gebogen gevel volgt de mensen-
stroom en biedt zo ruimte aan de tramhalte in het midden, die 
door een grote, ronde opening van bovenaan daglicht krijgt. 
Gekleurde LED-lichtlijnen bij de ingangen naar de beurshallen 
zorgen bovendien voor een lichttechnisch zinvolle aanvulling. 
De twee bovenste, naar buiten toe gesloten verdiepingen van 
de hal zijn gedraaid ten opzichte van elkaar geplaatst, waardoor 
ze als aparte eenheden waargenomen worden en het reusach-
tige volume kleiner lijkt. Deze indruk wordt ondersteund door 
een fijne, vlechtwerkachtige voorgevel uit aluminium. 

In tegenstelling tot de heldere buitenkant hebben de beurshallen 
zelf geen ramen. De donker gehouden draagstructuur blijft onop-
vallend en biedt een neutrale achtergrond voor de imposante 
standen van de exposanten. Omdat het daglicht ontbreekt, is een 
verlichting die volledig op de behoeften van de beurs afgestemd 
is, van wezenlijk belang. Hier kon  Zumtobel uitkomst bieden met 
zijn hoogwaardige armaturen, het lichtlijnsysteem TECTON en de 
downlights PANOS INFINTY en tevens met het complexe aanbod 
aan algemene-, nood- en veiligheidsverlichting. De nieuwe beurs-
hal bereikt als enige hal in Zwitserland de Minergie-standaard. 

Spotlights
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O P D R A C H T G E V E R  Cree GmbH, Rhomberg Bau, Bregenz/A
A R C H I T E C T U U R  Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach/A
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  Ingenieurbüro Brugger, Thüringen/A
E L E K T R O - I N S T A L L A T I E  EGD Dornbirn/A

L I C H T O P L O S S I N G  LED-downlight PANOS INFINTY, ELEEA, ECOOS, CLARIS II, 
LED-downlight MICROS,
Lichtmanagement LUXMATE LITENET, vluchtweg- en veiligheidsverlichting ONLITE, 
centraal batterijsysteem ONLITE central CPS

De toekomst van het stedelijke bouwen
LifeCycle Tower ONE, Dornbirn/A

De LifeCycle Tower ONE (LCT ONE) in Dornbirn is de eerste 
niet-ingekapselde hybride houten hoogbouw ter wereld. Het 
gebouw werd in november 2012 ingewijd en is een indrukwek-
kend voorbeeld van de toekomst van het stedelijke bouwen, 
waarbij innovatieve technologieën, de nieuwste wetenschappe-
lijke bevindingen en een grondstoffenbesparende bouwwijze 
meesterlijk ingezet werden. De absolute primeur bij dit gebouw 
met zeven verdiepingen dat door Cree GmbH als opdrachtge-
ver en dochter van de Rhomberg Groep en door het architec-
tenbureau Hermann Kaufmann gerealiseerd werd: de dragende 
elementen van het huis zijn van hout en niet van een bekleding 
voorzien. Zo kan men ook binnenin de LCT ONE de niet beklede 
houtstructuur beleven, wat tegelijkertijd grondstoffen bespaart 
en ook een onderdeel van het brandbeveiligingsconcept is.

Omdat de LCD ONE als systeembouw constructie werd opge-
richt, werden de modules vooraf in de fabriek gefabriceerd en 
op de bouwplaats gemonteerd; dit bespaart 50 % aan tijd ver-
geleken met de conventionele bouwmethodes, sluit fouten uit, 
garandeert een hoog kwaliteitsniveau en een betrouwbare kos-
tencalculatie. Gedurende de hele levenscyclus van het gebouw 
worden grondstoffen optimaal benut, de energie-efficiëntie ver-
hoogd en de CO2 balans duidelijk verbeterd. Zo legt de LCT 

ONE nieuwe maatstaven aangaande duurzaamheid en kwaliteit 
en eist ook bij alle bouwtechnische en ambachtelijke werkzaam-
heden aan de toren de hoogste prestaties.  Zumtobel heeft voor 
de LCT ONE een toekomstgerichte lichtoplossing ontwikkeld die 
het lichtcomfort verhoogt, energiekosten reduceert en de efficiën-
tie verhoogt. Naast een ultramoderne kantoorverlichting werd in 
het hele gebouw de lichtsturing LUXMATE LITENET ingezet, die 
complexe systeemeigenschappen zoals daglichtgebruik, jaloe-
ziesturing, aanwezigheidssensoren, integratie van veiligheidsver-
lichting en vooraf gedefinieerde ruimteprofielen tot een centrale 
en gemakkelijk bedienbare eenheid combineert. Door het optima-
le gebruik van het daglicht in combinatie met de in totaal 112 
aanwezigheidsmelders wordt tot 75 % energie bespaard. 
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Engagement tot in de details 
CMA CGM Tower, Marseille/F

Het 137 m hoge gebouw is het nieuwe vlaggenschip van de 
Franse CMA CGM rederij in de havenstad Marseille. De Britse 
architecte en winnares van de Pritzker Prijs, Zaha Hadid, heeft 
een uniek gebouw geschapen waaraan onder andere de Empo-
ris Skyscraper Award werd toegekend.

Ook de bouwheer en oprichter van de onderneming, Jacques 
R. Saadé, toonde grote betrokkenheid en veel passie voor de 
gedetailleerde vormgeving van het nieuwe hoofdkantoor. Niets 
werd aan het toeval overgelaten, zelfs bij de keuze van het be-
ton, de textuur en de kleur ervan, de verdeling van de kantoren 
tot aan de inrichting – over alles werd gediscussieerd en alles 
werd in vraag gesteld.  Zumtobel nam met esthetische en tech-
nische lichtoplossingen deel aan het ontwikkelingsproces. Een 
bijzondere uitdaging vormde de integratie van de lichtoplossing 
in het airco-plafond. Speciaal hiervoor ontwikkelde  Zumtobel 
een nieuwe behuizing, zonder compromissen aan te gaan op 
vlak van design of kwaliteit. De experts overtuigden met een 
micropyramidesysteem-oplossing (MPO+), die een uitstekende 
lichtverdeling en verblindingsvrij werken in de kantoren garan-
deert.

O P D R A C H T G E V E R  CMA CGM Group, Marseille/F
A R C H I T E C T U U R  Zaha Hadid Architects, London/UK
L I C H T -  E N  E L E K T R O P L A N N I N G  Arup, London/UK
E L E K T R O - I N S T A L L A T I E  Cegelec, Marseille/F

L I C H T O P L O S S I N G  Speciale oplossing TRIMLESS met
micropyramide-structuur (MPO+), lichtlijn SLOTLIGHT,
lichtlijnsysteem TECTON, downlight PANOS A

Traditie en vooruitgang
Abu Dhabi Investment Council (ADIC), Abu Dhabi/VAE

De Al Bahar Towers zijn de nieuwste gebouwen van de Abu Dhabi 
skyline. Voor het complex, bestaande uit twee cilindervormige 
torens met elk een hoogte van 150 m, hebben Aedas architec-
ten samen met ingenieursbureau Arup een innovatie voor het 
extreem hete en zonnige klimaat in Abu Dhabi ontwikkeld: De 
door de traditionele Arabische architectuur geïnspireerde gevel 
biedt een thermische bescherming en tegelijkertijd ook een op-
timale benutting van de zonne-energie. Gecombineerd dragen 
alle maatregelen ertoe bij dat de CO2-emissie van de conform 
de LEED-standaard gebouwde Al Bahr Towers met 40 % gere-
duceerd wordt. De  Zumtobel lichtoplossing ondersteunt hierbij 
niet alleen het grondstoffen besparende concept, maar voldoet 
tevens aan de eisen van een moderne kantoorverlichting en legt 
het accent op de architectuur: de efficiënte downlights PANOS 
INFINTY en de inbouwarmatuur SLOTLIGHT II, die aan de ar-
chitectonische situatie van ADIC aangepast werd, zorgen voor 
een aangename en communicatieve werksfeer. Door de verti-
cale plaatsing van de SLOTLIGHT II in de plafonds ontstaat de 
indruk dat het licht zich naar het middelpunt van het cilindrische 
gebouw toe beweegt, waardoor de aandacht op een centraal 
vormgevend element van de architectuur wordt gevestigd. 

O P D R A C H T G E V E R  Abu Dhabi Investment Council, Abu Dhabi/VAE
A R C H I T E C T U U R  Aedas, Abu Dhabi/VAE
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  Arup, London/UK
E L E K T R O - I N S T A L L A T I E  BK Gulf, Dubai/VAE

L I C H T O P L O S S I N G  LED-downlight PANOS INFINTY, speciale oplossing 
SLOTLIGHT II, CLEAN, LEDOS II
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Toekomstgericht kantoorconcept 
DBS Asia Central @ MBFC Tower 3, Singapore/SG 
 
Het nieuwe hoofdkantoor van de DBS Asia Central Bank in Tower 
3 van het Marina Bay Financial Centre, het nieuwe financiële 
centrum van Singapore, onderstreept het streven van de bank 
om in Azië het topadres voor financiële transacties te zijn. De 
interieurarchitecten van Woodhead hebben op 600.000 m2 een 
innovatief kantoorconcept ontwikkeld, dat enerzijds de werk-
plek van de toekomst representeert en anderzijds de wortels en 
waarden van de grootste bank van Singapore weerspiegelt. Geïn-
spireerd door de traditionele Aziatische markten, vormen de 
Social Hubs het middelpunt van elke etage. Ze vormen de ver-
binding tussen de foyer, de werkplekken en de vergaderruimtes 
en bevorderen het gemeenschapsgevoel en de samenwerking. 
Het uitzicht dat de medewerkers dankzij de grote beglazingen 
op de skyline van de stad Singapore hebben, biedt hun de mo-
gelijkheid om tijdens het dagelijkse werk even te pauzeren. De 
noodzakelijke rust om geconcentreerd te kunnen werken en 
meetings te houden, vindt men in de besprekingsruimtes, die 
door de Aziatische meditatie- en de Zen-filosofie geïnspireerd 
zijn. 
Het lichtconcept speelt een centrale rol in de realisatie van de 
meest uiteenlopende eisen aan de verschillende ruimtes. De 
lichtoplossing moest niet alleen esthetisch overtuigend, maar 
ook in hoge mate energie-efficiënt zijn, om aan de strenge certi-
ficering voor gebouwen in Singapore, de Green Mark, te vol-
doen. PANOS INFINTY downlights en SUPERSYSTEM spots 
scheppen in de zogenaamde „Hubs” een ontspannen sfeer, ter-
wijl IYON LED-spots en de LED-vloerinbouwarmatuur PASO II 
bevorderlijk zijn voor de communicatie. In de vergader- en werk-
ruimtes daarentegen zorgt AERO II met de apart regelbare di-
recte en indirecte lichtcomponenten voor ideale lichtverhoudin-
gen. MILD LICHT IV biedt de ideale lichtoplossing voor de 
computerwerkplekken in het Trading Department.

O P D R A C H T G E V E R  Sweett Pte Ltd, Singapur/SG
A R C H I T E C T U U R  Woodhead Architects, Singapur/SG
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  J Roger Preston (S) Pte Ltd, 
Singapur/SG

L I C H T O P L O S S I N G  LED-downlightserie PANOS INFINITY, LED-spotserie LYON, 
lichtsysteem SUPERSYSTEM, LED-vloerinbouwarmatuur PASO II, AERO II 
Hybrid, inbouwarmatuur MILD LICHT IV

Stralende klassiekers
Festspielhaus Erl/A

In de directe nabijheid van het reeds sinds 1957 bestaande 
Festspielhaus in Erl heeft het gerenommeerde architectenteam 
Delugan Meissl een waar juweeltje geschapen. Het is voortaan 
het tweede podium voor de Tiroler Festspiele Erl in de zomer en 
het enige podium tijdens het winterseizoen. De heldere archi-
tectuurtaal van het nieuwbouwpand maakt op bijzondere wijze 
gebruik van het omliggende landschap. In de zomer versmelt 
het dankzij zijn donkere gevel met het beboste Tiroler bergland-
schap en verdwijnt discreet naar de achtergrond. Maar in de 
winter, als het lichte Passionsspielhaus een eenheid vormt met 
de besneeuwde natuur, speelt het donkere gebouw de hoofd-
rol. Voor een dergelijk sieraad met een gebruiksoppervlak van 
7.000 vierkante meter en meer dan 862 zitplaatsen is een holis-
tisch, innovatief lichtconcept vereist dat zich in de buitengewo-
ne vorm van het gebouw integreert – zoals bijvoorbeeld de mar-
kante accentuering van de wigvormige nissen aan de zijwanden 
van de grote zaal. Circa 400 LED-spots produceren een feeste-
lijke sfeer binnenin het Festspielhaus. Voor de wandverlichting 
en de briljante accentuering van de kunstwerken in de foyer 
zorgt de LED-spot IYON die tijdens een vroegere samenwer-
king door Delugan Meissl en  Zumtobel samen werd ontwikkeld.

O P D R A C H T G E V E R  Strabag, Lukas Lang GmbH, Wenen/A
A R C H I T E C T U U R  Delugan Meissl Associated Architects, Wenen/A

L I C H T O P L O S S I N G  Spotserie CARDAN, LED-spot IYON, downlight MICROS,
LED-downlight PANOS INFINTY, LED-lichtlijnsysteem SUPERSYSTEM, 
LED-lichtlijn TALEXX, LED-lichtlijn SLOTLIGHT
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Voorbeeldig duurzaam
City Green Court, Praag/CZ

Bij het City Green Court kantoorgebouw speelt natuurlijk groen 
niet alleen buiten een rol, maar is vooral binnen beleefbaar. Blik-
vangers zijn de grote olijfboom en de met klimop begroeide 
wanden in het atrium van het gebouw. De architecten van 
Richard Meier & Partners Architects LLP uit New York hebben 
voor het door het Tsjechische kubisme geïnspireerde gebouw 
met 8 verdiepingen een globaal, duurzaamheidsconcept ont-
wikkeld. Dit is behalve op de intelligente integratie van daglicht 
o.a. ook gebaseerd op een speciaal ventilatiesysteem dat voor 
een natuurlijke luchtcirculatie zorgt en op het benutten van re-
genwater voor de irrigatie van het begroeide dak. 
Al voordat de bouwwerkzaamheden in 2012 voltooid waren, 
kreeg de City Green Court vooraf een LEED Platinum certificaat 
uitgereikt, omdat er reeds 22 % meer energie werd bespaard 
dan voor de certificering nodig was. Ook  Zumtobel heeft met 
zijn duurzaam verlichtingsconcept tot deze uitstekende presta-
tie bijgedragen. Door het gebruik van moderne LED-lampen in 
combinatie met daglichtafhankelijke lichtsturing LUXMATE 
PROFESSIONAL wordt het daglicht optimaal benut. Daarnaast 
wordt de energiebesparende lichtoplossing door aanwezig-
heidssensoren ondersteund.

I N V E S T E E R D E R  SKANSKA a.s., Praag/CZ
A R C H I T E C T U U R  Richard Meier & Partners Architects LLP, New York/US
P A R T N E R A R C H I T E C T E N  CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o., Praag/CZ 

L I C H T O P L O S S I N G  Inbouwarmatuur MILD LICHT V, vluchtweg- en  
veiligheidsverlichting ONLITE, lichtmanagement LUXMATE PROFESSIONAL,
LED-downlight PANOS INFINTY, lichtlijn LINARIA

Intelligent gebruik van grondstoffen
Vodafone Village in Milaan/I

De modemetropool Milaan streeft als geen andere stad naar 
ecologische duurzaamheid en toekomstgerichtheid. Dit is ook 
te zien aan het nieuwe hoofdkantoor van de op één na grootste 
telecommunicatieaanbieder ter wereld: Vodafone. Het uit drie 
gebouwen bestaande Vodafone Village slaagt erin om door in-
telligent gebruik van hulpmiddelen de milieubelasting van de 
meer dan 3.000 werkplekken met de helft te reduceren. Een 
zilveren LEED certificaat onderstreept het ambitieuze plan van 
de architecten Dante O. Benini & Partner, dat ook van de be-
trokken partners de hoogste prestaties eiste. Op meer dan 
67.000 m2 ontwierp  Zumtobel een veelzijdige lichtoplossing die 
zowel energie bespaart en het nodige onderhoud vermindert, 
alsook aan de hoge eisen aangaande esthetiek en lichtkwaliteit 
voldoet. Hierbij worden de meest verschillende verlichtingsta-
ken vervuld: In de foyer, het auditorium en in de Skybar komt de 
architectuur mooi tot zijn recht en wordt er tegelijkertijd een 
vriendelijke sfeer gecreëerd, terwijl er in de kantoren ideale 
voorwaarden worden geschapen om bij een uitstekend licht te 
kunnen werken. Met een uitgebreid productportfolio kon 
 Zumtobel voor alle sectoren een passende lichtoplossing reali-
seren, waarbij ook een centrale noodlichtsturing geïntegreerd 
werd, die niet alleen de veiligheid van de medewerkers garan-
deert, maar met energie-efficiëntie en onderhoudscomfort ook 
een wezenlijke bijdrage tot het duurzame concept van het ge-
bouw levert.

ARCHITECTUUR EN L ICHTPLANNING Dante O. Benini & Partners Architects, 
Milaan/I
L I C H T T E C H N I E K  Studio AS ingg Srl, Milaan/I
E L E K T R O - I N S T A L L A T E U R  Milani Giovanni & C. Srl, Osnago Lecco/I

L I C H T O P L O S S I N G  Inbouwarmatuur MILD LICHT IV, lichtlijn SLOTLIGHT,
LED-downlight PANOS INFINTY, lichtmanagement LUXMATE LITENET
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Winkeldesign zonder compromis
Bershka Flagship Stores, Barcelona/E, Frankfurt/D  
en Londen/UK

De Spaanse winkelketen Bershka is een ware kenner van actuele 
trends en maakt mode voor een jong, veeleisend publiek. Zo moest 
er voor de eerste Flagship Store in Barcelona aan meerdere  
eisen tegelijk voldaan worden. Het architectenbureau Castel 
Veciana wilde o.a. de hele winkelverlichting in LED-verlichting 
veranderen, zonder het bestaande verlichtingsconcept van 
Bershka te wijzigen. Naast de vermindering van het energiever-
bruik met 35 %, stonden de onopvallende integratie van de ar-
maturen in de architectuur, een optimale en verkoopsbevorde-
rende presentatie van de artikelen en een exacte weergave van 
de kleuren op de voorgrond. Met de spotserie IYON voldeed 
 Zumtobel overtuigend aan alle criteria. 

Ook de voor Bershka karakteristieke afscheiding tussen de 
 dames- en de herenafdeling d.m.v. twee verschillende kleurnu-
ances, kon met IYON handig voortgezet worden, zonder com-
promissen bij de typische lichtsfeer te maken. Zo werd bij de 
dames gebruik gemaakt van armaturen met een witte behui-
zing, bij de heren is de behuizing zwart. De vormgeving in de 
paskamers is identiek: hier werd beroep gedaan op de efficiënte 
downlightserie PANOS INFINTY. Het verlichtingsconcept over-
tuigde zowel de opdrachtgever als de klanten. Intussen heeft 
Bershka nog twee Flagship Stores met een complete LED licht-
oplossing van  Zumtobel geopend, in Frankfurt am Main en in 
Londen.

O P D R A C H T G E V E R  Inditex Gruppe, La Coruña/E
A R C H I T E C T U U R  E N  L I C H T D E S I G N  Castel Veciana Arquitectura, Barcelona/E
L I C H T P L A N N I N G  Lledó Iluminación Coruña, La Coruña/E

L I C H T O P L O S S I N G  LED-spot IYON, LED-downlight PANOS INFINTY,
LED-spotsysteem CARDAN

Klein lichtwonder
Katakeet Store, Dubai/VAE 

De jongste Katakeet Concept Store in de Verenigde Arabische 
Emiraten maakt winkelen voor het hele gezin tot een bijzondere 
belevenis. Katakeet is een winkel voor luxe kinderkleding, met 
merken als Burberry, Ralph Lauren, Dior en Fendi. Het begrip 
„Katakeet” komt uit het Arabisch en betekent „kuikentje”, maar 
het wordt ook voor alles gebruikt wat klein en schattig is – zoals 
kinderen. Deze sfeer geeft de betoverende winkel in de be-
roemde Mall of the Emirates in Dubai perfect weer. Het is de 
enige boetiek in het Midden-Oosten, waar kinderen hun fanta-
sie de vrije loop kunnen laten, terwijl hun ouders exclusieve kle-
ding voor hun kinderen uitzoeken. De winkel valt niet alleen op 
door zijn uniek verkoopconcept met merkstrategie, die exclu-
sief door de Britse kinderboekillustrator Polly Dunbar ontwik-
keld werd, maar ook door de op maat gemaakte lichtoplossing 
van  Zumtobel. De opdrachtgevers vonden het belangrijk dat 
het verlichtingsconcept overeenkomt met het imago van Kata-
keet en een emotionele winkelbelevenis voor de kleine en grote 
klanten creëert. Terwijl de IYON spots, het modulaire lichtsys-
teem CARDAN en de SUPERSYSTEM spots de hoogwaardige 
designercollecties doelgericht in het juiste licht plaatsen, zor-
gen PANOS INFINTY en MICROS LED-downlights voor de pas-
sende algemene verlichting, die de nadruk legt op de speelse 
en tegelijk verheven sfeer van de winkel. De winkel in de Mall of 
the Emirates werd met milieuvriendelijke materialen ingericht, 
waarbij speciale aandacht werd besteed aan energiebesparing 
en klantcomfort. „ Zumtobel heeft ons bij de realisering van 
deze unieke sprookjeswereld voor kinderen en hun ouders fan-
tastisch ondersteund”, resumeert ook Linton Crockford-Moore, 
Creative Director, Creative Eye Strategy & Innovation van de 
Chalhoub Group.

C O N C E P T  E N  A R C H I T E C T U U R  Chalhoub Group, Jebel Ali, Dubai/VAE

L I C H T O P L O S S I N G  LED-spot IYON, LED-spotserie CARDAN,
LED-downlight PANOS INFINTY en MICROS, lichtsysteem SUPERSYSTEM
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F O T O ’ S  Jürgen Eheim  T E K S T  Norman Kietzmann 
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Gezonde golf
Technogym in Cesena – dynamische lichtsturing ondersteunt het  
gevoel van welbehagen van de medewerkers op de nieuwe  
productielocatie
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Precies in dezelfde tijd dat Sylvester Stallone en Arnold 
Schwarzenegger de mensen in de bioscoop met hun spier-
ballen enthousiast wisten te maken, begon ook in Italië de op-
bouw van een succesverhaal. Wat de destijds 22-jarige Nerio  
Alessandri in zijn garage bedacht, was geen computer en ook 
evenmin een sportwagen. Met het model „Asterisco” monteer-
de de geschoolde monteur de eerste hometrainer, die binnen 
de eigen vier muren best gezien mocht worden. „Technogym” 
noemde Alessandri zijn start-up, dat hij in 1983 in Cesena bij 
Rimini oprichtte. Hoewel hij de verkoop aanvankelijk nog via 
de plaatselijke telefooncel organiseerde, behoort deze proviso-
rische werkwijze al lang tot het verleden. Tegenwoordig telt 
zijn onderneming 2.200 medewerkers en zijn producten zijn in 
50.000 fitness-studio’s en in meer dan 30 miljoen particuliere 
huishoudens op de hele wereld te vinden. Dat het zover kon ko-
men, is het resultaat van een nieuwe oriëntatie met een vooruit-
ziende blik: de toestellen moesten niet alleen voor de opbouw 
van spieren dienen, maar moesten er vooral voor zorgen dat 
men goed in zijn vel zit. 

Dit wellness-idee volgen sindsdien niet alleen de productont-
wikkelingen, waarvoor vaak wetenschappers van het MIT en ande-
re experts om raad gevraagd worden. Ook het in september 2012 
geopende hoofdkantoor in Cesena is geen gewone fabriek met 
bijbehorende administratie. Slechts enkele kilometers van Nerio 
Alessandri’s oude garage ontstond een „Wellness Campus”, waar 
geproduceerd, onderzoek verricht, gedebatteerd, maar ook ge-
transpireerd wordt. „Wij zijn niet alleen een fabrikant van sporttoe-
stellen, maar we zijn ook een servicedienst”, zegt Roberto Laureti, 
verantwoordelijk manager voor het gebouwbeheersysteem en het 
onderhoud bij Technogym. Jaarlijks worden er circa 25.000  

bezoekers op het 150.000  m2 grote bedrijfsterrein ontvangen, 
waarop zich een onderzoekscentrum, een bibliotheek, een fit-
ness-club, een bio-restaurant en een conferentiecentrum met 600 
zitplaatsen bevinden. Er worden honderden cursussen aan de 
gasten aangeboden – van een klassieke opleiding tot sporttrainer 
tot cursussen in motivatie en leiding geven, speciaal voor managers. 

De opdracht die de Milaanse architecten Antonio Citterio en 
Patricia Viel kregen, luidde: De weerspiegeling van wellness die 
een duurzame bouwwijze met behoud van natuurlijke grondstof-
fen combineert met hoogkwalitatieve diensten. Dat men op deze 
plek geen gewone montagehal kan verwachten, wordt al direct 
bij de ingang duidelijk. Het 60.000 m2 grote gebouw ligt midden 
in een heuvelachtig parklandschap en heeft een golvend houten 
dak. „De architectuur speelt een beslissende rol voor de lichtplan-
ning”, aldus Roberto Laureti. Het hele gebouw is in acht segmen-
ten van elk 18 m breedte verdeeld, die een lengte tussen de 200 
en 280 m hebben. Zeven segmenten vormen samen de 32.000 m2 
grote productie- en opslaghal, waar de montage van de toestellen 
plaatsvindt. Over de hele lengte van de hal zijn lichtlijnen laag aan 
het plafond aangebracht en zorgen in het montagegedeelte voor 
een helderheid van 390 lux. In de opslagruimtes die zich voor en 
achter het productiegedeelte bevinden, wordt de helderheid op 
150 lux gereduceerd. Met behulp van sensoren wordt de intensi-
teit van de verlichting op het daglicht afgestemd. De lichtstroken 
in het sheddak zorgen ervoor dat men zelfs in het midden van de 
hal volop kan profiteren van het zonlicht. In de namiddag en op 
bewolkte dagen wordt de intensiteit van het kunstlicht aan het 
verminderde natuurlijke licht aangepast, zodat een perfect sa-
menspel van de beide lichtbronnen permanent voor een even-
wichtige en aangename verlichting in de productiehal zorgt. 
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Voor een optimale verlichting in de 
montagehal wordt de intensiteit 

van het kunstlicht op het invallende 
daglicht afgestemd.

nen, terwijl in het weekend ook hun familie en vrienden gratis toe-
gang hebben.

Men hecht eveneens belang aan een evenwichtige voeding 
voor de medewerkers. In het restaurant verwerken de koks uitslui-
tend seizoensproducten uit de regio. Chocoladerepen werden uit 
alle automaten verbannen. In plaats daarvan worden ze dagelijks 
met verse salades, fruit en snacks gevuld. Om te voorkomen dat 
er toch iemand zich laat gaan, is er de „Wellness-systeem-sleu-
tel”. In dit datageheugen worden trainingsresultaten geregistreerd 
en het calorieverbruik van die dag berekend. Met elke fruitsalade 
uit de automaat van het kantoor stijgt de waarde en herinnert er 
aan dat er meer beweging nodig is. Kortom: Wellness is in Cesena 
geen oefening voor een paar uurtjes, het is een hele levensinstel-
ling. 

O P D R A C H T G E V E R  Technogym spa, Cesena/I
A R C H I T E C T U U R  Antonio Citterio Patricia Viel and Partners, Mailand/I
L I C H T P L A N N I N G  Antonio Citterio Patricia Viel and Partners, Mailand/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  Studio R.B. Engineering, Modena/I
E L E K T R O - I N S T A L L A T I E  F.Ili Franchini, Rimini/I

L I C H T O P L O S S I N G  Lichtlijnsysteem TECTON, lichtlijn SLOTLIGHT LRO, 
lichtmanagement LUXMATE LITENET

Een aan beide kanten door bomen omgeven straat onder-
scheidt de productie van het 11.000  m2 grote administratieve 
gedeelte. Omdat het houten dak licht over de zuidkant van het 
gebouw met zijn 4 verdiepingen gewelfd is, vormt het een uitnodi-
gend gebaar voor bezoekers. Zo worden ook de glazen kantoor-
ruimtes tegen direct invallend zonlicht en daardoor tegen over-
verhitting beschermd. Openheid is in de kantoren heel belangrijk. 
In de glazen vergaderruimtes nemen medewerkers en gasten op 
ronde zitzakken plaats, terwijl de werkplekken als „Open Space” 
werden gevormd. Smalle lichtlijnen accentueren de ruimte en 
zorgen met een kleurtemperatuur van 2.700 K voor een warme, 
aangename sfeer. 

Het ellipsvormige „Wellness-Center” in het zuiden van het  
administratieve gedeelte herbergt op 4.000  m2 de openbare 
functies van de campus. Om het center te betreden moeten de 
bezoekers eerst langs een grote wenteltrap die door het hele 
gebouw kronkelt omlaag. Terwijl de houten treden van de trap 
een rustige, natuurlijke indruk maken, verandert deze indruk aan 
de onderkant van de trap helemaal. Samen met  Zumtobel heb-
ben Antonio Citterio en Patricia Viel een van achteren verlichte  
oplossing ontwikkeld die uit LED’s bestaat en waarmee wisse-
lende kleur- en lichtstemmingen geproduceerd kunnen worden. 
In het zuidelijke deel van de ellips bevindt zich het fitnesscenter 
dat tegelijk als showroom voor de Technogym producten dient. 
Er loopt veel daglicht door deze ruimte, die via een over twee 
etages aangebrachte glazen vliesgevel met het omgevende park 
verbonden is. Op weekdagen kunnen alle medewerkers hier trai-
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Kostbaarheden op 
de dissectietafel
Moderne LED-techniek bij Ferrari Classiche in Maranello

F O T O ’ S  Jürgen Eheim  T E K S T  Norman Kietzmann 
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Een Ferrari is geen auto. Het is een droom op vier wielen. 
Wat deze auto van zijn concurrenten onderscheidt, is meer dan 
alleen het geluid van zijn motor. Bijna alle Ferrari modellen die 
sinds de oprichting van de firma in 1947 de fabriek in Maranello 
hebben verlaten, zijn nog steeds geschikt om zo de weg op te 
gaan. Om ervoor te zorgen, dat dit ook in de toekomst zo blijft, 
werd in het jaar 2006 een speciale service opgericht: Ferrari 
Classiche. Het is allesbehalve een gewone autogarage. Het is 
een mengeling van laboratorium, heiligdom en museum, waar 
historische sportwagens aan een uitgebreide verjongingskuur 
onderworpen worden.

„Wij inspecteren, beoordelen en restaureren enkele van de 
beste en duurste auto’s die ooit gebouwd werden”, aldus Marco 
Arrighi, verantwoordelijke voor Ferrari Classiche. De 950 m2 grote 
hal waarin zich vroeger een gieterij bevond, lijkt wel een gemo-
toriseerde schatkamer: tot 40 miljoen Amerikaanse dollars kos-
ten sommige van deze kostbaarheden op wielen, waarvan zich 
bijna 30 exemplaren middenin de geboorteplaats van de Ferrari- 
productie bevinden. Als „historisch” worden voertuigen vanaf een 
leeftijd van twintig jaar geclassificeerd. Waarom lang niet alleen 
maar enthousiaste motorsport fanaten helemaal weg zijn van 
deze oldies, heeft een reden: deze auto’s werden vaak slechts in 
kleine aantallen geproduceerd en dus stijgen ze al sinds tientallen 
jaren in waarde.

De absolute voorwaarde voor een lonende investering is de 
authenticiteit van deze voertuigen. Dit is precies het punt waar 
Ferrari Classiche heel belangrijk wordt. Om het begeerde Certifi-
caat van Echtheid te verkrijgen, worden de auto’s geïnspecteerd, 

om de overeenstemming met de originele specificaties te contro-
leren. „In ons archief liggen de originele bouwtekeningen van alle 
voertuigen die ooit bij Ferrari werden gebouwd”, verklaart Arrighi 
verder. Het merendeel van de voertuigen had reeds meerdere be-
zitters die ze vaak ook aangepast en omgebouwd hebben. In dit 
opzicht kan men echter geen compromissen aangaan, indien men 
het Ferrari Certificaat van Echtheid wil bewaren.

Om de voertuigen weer in hun originele staat terug te bren-
gen, worden alle componenten aan de hand van de historische 
tekeningen gecontroleerd. Als componenten door niet-originele 
delen werden vervangen, kunnen deze in de gieterij exact nage-
bouwd worden. Het werk van de Ferrari mechaniekers doet in 
zekere zin aan archeologen denken die een uiteengevallen skelet 
precies tot in alle details reconstrueren en weer in elkaar zetten. 
„De balans tussen het verleden en de toekomst is enorm belang-
rijk voor Ferrari. Daarom moeten wij onze erfenis verdedigen, iets 
wat niet altijd makkelijk is”, zegt Marco Arrighi.

Dat er op deze plek geen olie en geen vuil te vinden is, zal 
nauwelijks een verrassing zijn. Tenslotte is hier maximale precisie 
vereist – en daarvoor is de juiste omgeving nodig. Van augustus 
tot september 2012 werden de ruimtes van Ferrari Classiche aan 
een uitgebreide renovatie onderworpen. Het doel: licht, en wel in 
grote hoeveelheden. Als eerste stap werd een deel van het dak 
beglaasd, om meer daglicht in de witte fabrieksruimtes te verkrij-
gen. Er werd een speciaal voor Ferrari ontwikkeld verlichtingssys-
teem van  Zumtobel toegepast, zodat de medewerkers in de mis-
tige en regenachtige winters niet in het donker hoefden te werken. 
„Wij hebben heel bewust voor LED’s gekozen, om een nieuwe 
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De speciaal voor Maranello ontwikkelde TECTON lichtoplos-
sing, die vanaf april 2013 als reguliere productserie op de markt 
verkrijgbaar is, wordt aangestuurd via het systeem LUXMATE 
PROFESSIONAL.

„Duurzaamheid en efficiëntie zijn heel belangrijk voor Ferrari, 
vooral omdat bijna het hele energieverbruik in deze ruimte ten 
laste van het licht gaat”, maakt Andrea Pettazzoni duidelijk. In 
vergelijking met conventionele halogeen metaaldamplampen ver-
bruiken de LED’s circa 45 % minder stroom, terwijl het lichtrende-
ment verdubbeld werd. Dat de efficiëntie van de verlichting ook 
nog met een elegante verschijning gepaard gaat, hoeft hier niet 
nog eens apart vermeld te worden. Enzo Ferrari, de oprichter van 
de firma, zou het zeker niet anders hebben gedaan.

technologie in de historische omgeving onder te brengen”, ver-
klaart Andrea Pettazzoni, verantwoordelijk voor technologie en 
infrastructuur bij Ferrari. 

Tien fijne lichtlijnen met een lengte van 30 m lopen door de 
ruimte. Deze zijn samengesteld uit 1,5 m lange TECTON rails. 
Voor Ferrari was het een beslissend criterium dat de armaturen 
als doorlopende lijnen aangebracht werden en dat er van de con-
ventionele onderbrekingen voor veiligheidsverlichting werd afge-
zien. Om ervoor te zorgen dat het licht bij een stroomuitval niet 
uitgaat, wordt elke derde LED-balk via een aparte noodstroom-
voorziening aangestuurd. 

De intensiteit van het kunstlicht wordt permanent aan de 
helderheid van het daglicht aangepast, zodat er steeds een con-
stante verlichting van 1.000 lux op de werktafels gericht is. „De 
lichttemperatuur is met 4.000 K iets warmer. Tenslotte hebben 
de meeste voertuigen een rode laklaag”, zegt Andrea Pettazzoni. 
Een verdere bijzonderheid van het verlichtingssysteem is de be-
veiliging tegen stof, waarmee de ontwikkelaars van  Zumtobel aan 
de in Italië gebruikelijke beschermingsgraad konden voldoen. 

De fijne lichtlijnen integreren zich 
harmonieus in de draagstructuur  

van het dak van de hal.

O P D R A C H T G E V E R  Ferrari s.p.a., Maranello/I
A R C H I T E C T U U R  Prospazio, Modena/I
L I C H T P L A N N I N G  Arch. Francesca Nasi, Carpi/I

L I C H T O P L O S S I N G  LED-lichtlijnsysteem TECTON IP50,  
lichtmanagement LUXMATE PROFESSIONAL

«Duurzaamheid en efficiëntie zijn heel belangrijk voor Ferrari. 
Wij hebben heel bewust voor LED’s gekozen, om een nieuwe 

technologie in de historische omgeving in te brengen.»
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LED – het resultaat 
maakt het 
verschil
Alleen met een intelligent design vormen technologie,  
functionaliteit en vormgeving een onlosmakelijke eenheid.

I L L U S T R A T I E  Martin Mörck  T E K S T  Roland Pawlitschko

Nu de enorme ecologische en economische voordelen van 
LED-lichtoplossingen bekend zijn, is het tijd om de factoren die 
toonaangevend zijn voor de kwaliteit nader te belichten. Alleen 
wie de technologie beheerst en bij de ontwikkeling rekening 
houdt met de behoeften van de mensen, zal het hele innovatie-
ve potentieel van de lichtdioden kunnen ontwikkelen. 

Omdat de amortisatietijden door efficiëntere technologieën 
en grotere productiehoeveelheden steeds korter worden, wor-
den LED’s steeds vaker bij de meest uiteenlopende verlichtings-
projecten ingezet – in de detailhandel- en woonsector net zoals 
in kantoren, musea of in de industrie. Hierbij kunnen ze bij veel 
toepassingen niet alleen uiterst plaatsbesparend op heel weinig 
ruim te ingezet worden, maar zijn vooral buitengewoon energie- 
en dus ook kostenefficiënt. Door op de moderne lichtbron LED 
over te stappen zijn energiebesparingen tot wel 30 % mogelijk. 
Verdere besparingen van wel 50 % zijn mogelijk, als een dyna-
misch lichtmanagement (bijvoorbeeld door de lichtintensiteit te 
regelen) voor een intelligent gebruik van licht zorgt. Bovendien 
bevatten lichtdioden in tegenstelling tot TL-lampen geen gifstof-
fen, zoals bijv. kwik, beschikken ze meteen nadat ze ingescha-
keld zijn over het volle lichtvermogen en kunnen ook herhaaldelijk 
in- en uitschakelen zonder beschadigd te raken – en dit bij lage 
onderhoudskosten, lange onderhoudsintervallen en een gebru-
iksduur tot 20 jaar en langer, afhankelijk van het aantal branduren. 

Wat met het oog op al deze voordelen echter vaak over het 
hoofd wordt gezien, is dat de beslissing voor het gebruik van 
LED’s slechts de eerste stap is. Uiteindelijk komt het erop aan 
technologisch volledig ontwikkelde armaturen te gebruiken, om-
dat alleen deze armaturen in staat zijn om de eerder genoem-
de beloftes ook daadwerkelijk na te komen. Om de criteria beter 
te begrijpen is het van belang een blik op de betreffende ont-
wikkelings- en designprocessen te werpen. Bij  Zumtobel zijn er 
twee drijvende krachten voor innovaties: de technologie en het 

nut voor de mensen. Pas als allebei de factoren perfect gecom-
bineerd worden, kunnen esthetische functionele lichtoplossingen 
ont staan. Voor een verlichtingsfabrikant als  Zumtobel is het ab-
soluut noodzakelijk de LED’s niet alleen technisch te beheersen, 
maar ook de visuele, emotionele en biologische behoeften van de 
mensen te kennen en hiermee rekening te houden. 

Beslissend waren de geïntegreerde designprocessen, waarbij 
alle relevante parameters in een in elk opzicht duurzame vorm-
geving resulteren. Dit kan men zich bijvoorbeeld aan de hand van 
het thema warmtebeheer beter voorstellen. Vooral LED-armaturen 
met hoge voedingsstroom produceren afvalwarmte die afge voerd 
moet worden – hoge temperaturen zouden de levensduur en de 
efficiëntie van de lichtdioden drastisch reduceren. Als hiervoor 
actieve systemen noodzakelijk zijn, moeten niet alleen extra ven-
tilatie-eenheden aangebracht worden, ook de energie-efficiëntie 
wordt slechter. Om deze reden worden armaturen uitsluitend 
 passief gekoeld. Afhankelijk van het type armatuur zijn hiervoor 
verschillend uitgevoerde warmtegeleidingsplaten en ribben ver-
eist, die – zoals bijv. bij de LED-spot DISCUS Evolution – een heel 
wezenlijke invloed op de vorm van de lampen kunnen hebben. In 
een geïntegreerd designproces zijn zulke randvoorwaarden geen 
storende factor, maar een vanzelfsprekend feit. Bij de  Zumtobel 
LED High Bay armatuur GRAFT (zie pag. 58) bijvoorbeeld zijn de 
ribben zodanig geplaatst dat ze tussen de LED-printplaat en de 
converter in het midden een soort schoorsteeneffect produceren 
– waardoor de warmte wezenlijk beter afgevoerd wordt en er 
 tegelijk voor wordt gezorgd dat zich minder warmte-isolerend en 
daarom schadelijk stof afzet. Uiteindelijk zijn het zulke details die 
een positief effect op de lichtefficiëntiefactor (Luminaire Efficiency 
Factor) hebben. De in lumen per Watt aangegeven indicator 
 resulteert uit de som van de efficiëntie van de operationele een-
heid, het verlichtingsmiddel en het optische effect, en dient als 
maatstaf voor de totale efficiëntie van LED-lampen. 
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Design
De perfecte harmonie tussen de 
LED-lichtbron en de lens maakt een  
nog plattere en fijnere vorm mogelijk,  
dit kan met klassieke lampen niet 
gerealiseerd worden.

LED-board
Het door  Zumtobel ontwikkelde LED-board
is als lichtbron voor efficiënte en 
hoogwaardige accentverlichtingen 
geoptimaliseerd en maakt de bijzonder 
platte vorm van de armatuur mogelijk.

Lensoptieken
Omdat de lensoptieken op de LED-boards 
afgestemd zijn, staan ze garant voor een 
exacte lichtverdeling.

Passieve koeling
Voor een Power LED-spot speelt de  
koeling een elementaire rol, het 
warmtebeheer is een geïntegreerd 
onderdeel van het ontwerp.



lightlife 08

«De verlichtingsbranche kende een echte revolutie dankzij LED 
maar ook de behoeften van onze klanten en gebruikers zijn 
door globale trends veranderd. Dit is het uitgangspunt voor het 
design van onze producten. Dankzij consequente verdere 
ontwikkeling bieden wij een uitgebreid LED-productportfolio 
voor alle toepassingsgebieden, met een meetbare meerwaarde 
dankzij zijn flexibiliteit door de jaren heen.»
Christoph Mathis, Director Productmanagement  Zumtobel Lighting
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Dat uitgekiende technische oplossingen niet alleen in vloed 
hebben op de functie en levensduur van armaturen, maar ook 
direct op het gevoel van welbehagen van de mensen, blijkt uit 
verdere details die vooral met de lichtkwaliteit samenhangen. 
De kwaliteit van het waarneembare licht wordt bepaald door de 
kleurtemperatuur, een zo hoog mogelijke kleurweergave en een 
zo gering mogelijke kleurafwijking – bijvoorbeeld door een zorg-
vuldige LED-selectie (Bin). Bij de toewijzing van de Bins is het 
belangrijk op de kleurafwijkingen te letten (MacAdams). Hoe lager 
het MacAdams getal is, hoe homogener het samenspel van de 
LED’s. Niet minder belangrijk is om exact die gedeeltes in het 
juiste licht te plaatsen die daadwerkelijk verlicht moeten worden. 
Hiervoor is de lichtverdeling net zo belangrijk als het specifieke 
gebruik van exact gevormde kunststoflenzen. Direct boven een 
of meerdere LED-verlichtingsmiddelen gemonteerd, kunnen ze 
het licht doelgericht bundelen of in een voorgeschreven hoek uit-
richten. Met behulp van een geoptimaliseerde lichtregeling kan 
ook voorkomen worden dat zich meerdere onaangename scha-
duwen in de ogen vormen die door talrijke naast elkaar liggen-
de lichtdioden ontstaan en die het concentratievermogen van de 
mensen negatief beïnvloeden. Voor meer lichtkwaliteit zorgen ook 
de hoogwaardige converters, die voorkomen dat de lichtdioden 
storend flakkeren.

Anders dan TL-buizen stralen LED’s vanwege hun eenzijdig 
uitgerichte vorm slechts naar één kant en zijn dus niet zo geschikt 
voor een directe-indirecte verlichting. Onder andere om bij kan-
toor-pendelarmaturen een aangenaam sfeervol licht te verkrijgen, 
heeft  Zumtobel de langwerpige armatuur LINCOR ontwikkeld, 
waarmee ook plafonds indirect verlicht kunnen worden. De uit-
daging is, om ondanks de uiterst gereduceerde vorm de hoge 
lichtstromen aan het plafond zo gelijkmatig en breed mogelijk te 
laten stralen door afzonderlijke lichtpunten indirect uit te schake-

len, zonder grote verliezen. Daardoor wordt met relatief weinig 
extra moeite, materiaal en benodigde ruimte een lichtoplossing 
mogelijk die voor optimale lichtverhoudingen zorgt. 

Deze technische ontwikkelingen zijn alleen mogelijk, als con-
sequent kwalitatief hoogwaardige componenten ontwikkeld of 
componenten van betrouwbare partners ingebouwd worden, 
die dan in combinatie met de behoeften van de mensen gerich-
te lichtoplossingen mogelijk maken. Hiervoor zijn interdisciplinair 
denken, creativiteit en knowhow vereist en tevens geschikte la-
boratoria waarin genormeerde meetvoorwaarden gegarandeerd 
kunnen worden. Intussen beschikt  Zumtobel ook over een simula-
tiesoftware die vooral in de auto-industrie voor de analyse van het 
stromingsgedrag toegepast wordt. Hiermee worden parameters, 
zoals bijvoorbeeld het warmte-luchtstromingsgedrag betrouw-
baar virtueel onderzocht – zonder tijdrovende en kostenintensieve 
processen van prototypes, tests, analyses, verdere ontwikkelin-
gen en nieuwe prototypes te doorlopen. Zelfs met zulke hulpmid-
delen heeft een dergelijk kwalitatief denken bij elk innovatieproces 
nog steeds relatief hoge productiekosten tot gevolg. Uiteindelijk 
zijn alleen hierdoor lichtoplossingen van uitstekende kwaliteit mo-
gelijk – en wel tot aan het einde van de levenscyclus. Over de mi-
nimale milieu-effecten van  Zumtobel LED-armaturen informeren 
de op ISO-normen gebaseerde milieu-product-declaraties (EPD), 
die met uitvoerige levenscyclus-analyses een gering energie- en 
resourcegebruik documenteren. Als energie-efficiënte afzonderlij-
ke componenten hebben LED-armaturen daardoor vaak ook een 
positief effect op milieucertificeringen van hele gebouwen. Een 
indrukwekkend bewijs hiervoor is de onlangs aan Credit Suisse 
toegekende prijs Watt d’Or 2013 voor optimale prestaties op 
energiegebied, die door de Zwitserse Federale dienst voor Ener-
gie BFE uitgereikt werd. 

Het beschikbaar stellen van gedetailleerde gegevens 
op basis van geaccrediteerde laboratoriummetingen

Inachtneming en documentatie van normatieve basis-
vereisten, bv. informatie over de beperking van de 
verblinding

Hoge lichtefficiënties door een uitstekende techno-
logiestandaard – dankzij milieubescherming en lagere 
energiekosten

Het beschikbaar stellen van  
gefundeerde milieudeclaraties (EPD)

Warmtebeheersmaatregelen als essentieel  
bestanddeel van de armatuurconstructie

Armaturen met informatie over gebruiks- resp. taak-
specifieke MacAdams-afwijkingen van de lichtkleur

Het beschikbaar stellen van gefundeerde kosten-
analyses voor LED-armaturen (bv. ecoCALC)

Holistische lichtoplossingen – incl. lichtmanagement 
om de lichtscenario’s aan de afzonderlijke behoeften aan 
te passen

Lichtplanning die rekening houdt met de toe-
komstbestendige onderhoudsfactoren voor de  
lichtstroom-achteruitgang van de LED’s

After-Sales-Services en  
5 jaar garantie
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10 criteria, waardoor verantwoorde 
LED-verlichtingsfabrikanten uitmunten:
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Het beste uit  
twee werelden
Samen met een multidisciplinair team van het gerenommeerde  
ingenieursbureau Arup heeft  Zumtobel GRAFT ontwikkeld,  
zijn eerste LED-industriehalarmatuur.

T E K S T  Roland Pawlitschko

Op grote hoogte aangebrachte armaturen in de indus-
triesector moeten niet alleen hoogwaardig licht produceren,  
gemakkelijk monteerbaar en verregaand onderhoudsvrij zijn. 
Wezenlijk is ook de energie-efficiëntie, die vooral door innova-
tieve technologieën en intelligente lichtsturingen verbeterd kan 
worden. 

Uit gesprekken met klanten en met de afdelingen Verkoop en 
Field Marketing concludeerde  Zumtobel productmanager Adam 
Burton begin 2012 „een duidelijke behoefte aan armaturen voor 
de industriesector die aan al deze eisen voldoen.” Dus ging de 
onderneming op zoek naar een partner, om samen GRAFT, de 
eerste LED High Bay armatuur van  Zumtobel, te ontwikkelen. Dat 
de keus op Arup viel had meerdere redenen. Enerzijds gaat het 
hierbij om een multidisciplinair, wereldwijd optredend ingenieurs-
bureau dat door zijn plannende en adviserende werkzaamheden 
op het gebied van architectuur en design over diepgaande inzich-
ten in de realisatie van industriële gebouwen beschikt. Anderzijds 
heeft Arup weliswaar ervaringen op het gebied van productdesign 
en lichtplanning, maar heeft tot nu toe weinig armaturen gecre-
eerd. Vandaar zowel een open en onbevooroordeelde aanpak als 
de constructieve input van internationale collega’s. Stephen Phi-
lips, industrial designer bij Arup, ziet bovendien overeenkomsten 
in de ondernemingsfilosofie: „Met innovaties en technische top-
prestaties zijn wij allebei steeds op zoek naar de oplossingen die 
voor de mensen het beste zijn.”

Het startschot vormden workshops van meerdere dagen, met 
een in totaal uit zeven personen bestaand Arup team van mate-
riaalspecialisten, product- en lichtdesigners en met LED-experts. 

Door het perfecte samenspel van  
de details is bij GRAFT een  

optimaal warmtebeheer mogelijk.

Co-Design met Arup
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»Met GRAFT is het ons gelukt  
om een welhaast archetypische 

industrie-armatuur te ontwikkelen.«
Stephen Philips, industriedesigner bij Arup

Eerst moest duidelijkheid verkregen worden over de technische, 
creatieve en gebruikersspecifieke eisen, om vervolgens door we-
derzijds overleg en samenwerking de belangrijkste punten van 
de armatuur te definiëren en eerste modellen en prototypes te 
vervaardigen. „Wij hadden de unieke kans, een werkelijk optima-
le armatuur te ontwikkelen: compacter, onderhoudsvriendelijker, 
met nog minder energieverbruik en met een voor het geplande 
toepassingsgebied ideale lichtkwaliteit”, zegt Stephen Philips. 

Aan het einde van het designproces ontstond een elegante 
armatuur met een aluminium behuizing, waarvan de rechthoekige 
vorm in de meestal orthogonale hallen een aanzienlijke verbete-
ring van de lichtverdeling mogelijk maakt dan bijvoorbeeld bij de 
bestaande conventionele oplossingen. Een karakteristiek ken-
merk is enerzijds de heldere vorm, die niet op de laatste plaats uit 
de feedback en de marktkennis van het globaal verdeelde Arup 
Team resulteert. Wezenlijk zijn echter ook de voor telkens vier 
lichtdioden geplaatste lenzen, die in twee verschillende modellen 
met neutraalwit (4.000 K) resp. daglicht-wit licht (6.500 K) voor 
een exact smalle of wijde vierkante stralende lichtverdeling zor-
gen. Door de vorm van de stof- en vochtongevoelige behuizing 
(IP 65) is bovendien een optimale zijdelingse verblindingsbescher-
ming (UGR ≤ 22) mogelijk, voor een veilig gebruik.

„GRAFT is het resultaat van een designproces, dat door een 
permanente reductie op het wezenlijke ertoe leidt dat vorm en 

functie een onscheidbare eenheid vormen”, resumeert Adam 
Burton. Dit weerspiegelt zich bijvoorbeeld in details, zoals de 
aan weerszijden naast de converter in het midden aangebrach-
te LED- printplaten, die door een luchtspleet voor een optimaal 
warmtebeheer zorgen. Samen met de ribstructuur optimaliseert 
een „schoorsteeneffect” de passieve koeling en voorkomt tege-
lijk schadelijke stofafzettingen, die de warmtehuishouding van de 
 armatuur storen. Vooral in hoge hallen is dit van essentieel belang, 
omdat armaturen die bijvoorbeeld boven hoge rekken of produc-
tieplaatsen hangen, slechts moeilijk voor onderhoudsdoeleinden 
bereikbaar zijn. In de zin van eenvoudige, flexibele, gemakkelijk te 
regelen en uit te breiden oplossingen kunnen GRAFT armaturen 
lager gehangen of op TECTON rails gemonteerd worden. 

Met slechts een jaar tijd tussen het startschot en de introduc-
tie op de markt in april 2013 had het team een ongewoon snel 
designproces dat vooral op de net zo doelgerichte als vruchtbare 
uitwisseling tussen het denken van producenten en het denken 
van gebruikers gebaseerd was. Het resultaat is een armatuur die 
vanwege zijn technische en creatieve normen niet alleen in indus-
trie- en opslaghallen, maar ook in beursgebouwen, multifunctio-
nele hallen of luchthavens denkbaar is. „Voor ons zijn in GRAFT 
alle designeisen gerealiseerd die wij van begin af aan op ons ’ver-
langlijstje’ hadden staan”, zegt Stephen Philips. „Ik denk dat het 
ons is gelukt om een haast archetypische industriële armatuur te 
ontwikkelen.”F
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Het beroep van architect ondergaat een radicale verandering.  
En dat is maar goed ook. 

„Tot in de jaren negentig richtten de opdrachtgevers hun 
aandacht vooral op afzonderlijke bouwwerken en de architecten 
werden in de media uitbundig bejubeld”, zegt de bedrijfsadviseur 
Paul Nakazawa. „Maar alles wat ertussen in ligt, werd buiten be-
schouwing gelaten en genegeerd.” De in Chicago geboren Ameri-
kaan met Japanse voorouders adviseert architecten en architec-
tuurbureaus uit de hele wereld. 

„Tegenwoordig hebben wij een schuld te vereffenen. We be-
vinden ons nu in een tijdperk, waarin de betekenis van het gebouw 
op zich steeds onbelangrijker wordt en waarin dat wat ertussen 
in ligt, steeds belangrijker wordt.” Het is niet meer mogelijk, zich 
alleen op afzonderlijke gebouwen te concentreren. De aandacht 
gaat steeds meer uit naar de tussenruimtes, de vormgeving van 
de vrijetijdszones en de infrastructuur in de stedelijke leefruimte, 
aldus Nakazawa. Hij haalt diep adem en vervolgt: „Ik kan het nog 
sterker uitdrukken: de eigenlijke taak van de architecten zal zijn 
netwerken te creëren en met elkaar nieuwe structuren te plan-
nen.” 

Is dit het begin van een nieuw tijdperk? Er zijn daadwerkelijk 
steeds meer projecten die opvallen door partnerschap en inten-
sieve samenwerking. Architecten werken samen met landschaps-
planners, grafici, kunstenaars, sociologen, demografen, econo-
men en regionale politici. Nu staat niet meer de afzonderlijke 
grondlegger op de voorgrond, maar de kwaliteit van het product. 
Hoe ingewikkelder en complexer, hoe beter. 

Het klassieke beroep van architect ondergaat een radicale 
verandering – weg van de grote Zampano, naar de jongleur en di-
rigent van verschillende disciplines. Hierbij hoort ook de geleide-
lijke emancipatie van de burger. De bevolking eist haar belasting 
op, wil bij het plannen mee beslissen, wil mee bepalen bij de vor-
ming van de woningen en vormt zo nodig eigen bouwgroepen, als 
niemand anders bereid is om zich naar hun wensen te richten en 
deze te realiseren. Het rekening houden met verschillende menin-
gen en het integreren van mensen in verschillende plannings- en 
bouwprocessen is slechts een kwestie van tijd en van het politie-
ke statement. 

In hoeverre deze opening naar de consument en het publiek 
toe te combineren is met het sterrenachtige architectendom, laten 
we in het midden. „Wij architecten zijn zo opgevoed dat we vrijwel 
uitsluitend in onze gemeenschap, in onze kaste leven”, zegt Hadi 
Teherani. „We kunnen ons maar heel zelden buiten deze kringen 
bewegen en ons ervan bevrijden.” Het is de hoogste tijd dat wij in 
het heden treden. 

„Je kunt geen ster zijn, je wordt tot een ster gemaakt”, 
zegt de Duitse architect en designer Hadi Teherani. „Maar ik 
word heel graag zo genoemd. Het is immers een groot compli-
ment. Bovendien doet een beetje extravertheid de mensen echt 
goed.” Teherani geldt als mastermind in de Duitse architectuur- 
en designwereld. De kranten en tijdschriften staan voor hem in 
de rij, nodigen hem uit om aan autotests deel te nemen of een 
proefrit te maken, vragen hem om kooktips en lievelingsrecep-
ten, geven hem opdrachten voor een schoenontwerp en voor 
een concept voor badkamertegels of voor behang. „Ik verte-
genwoordig niet maar één ding”, zegt hij. „Ik ben een beetje van 
alles wat.” 

Hadi Teherani is geen individueel geval. Sterren zoals hij zijn 
er wel niet veel, maar toch enkele tientallen. De vraag naar zelfge-
maakte architectuursterren wordt echter minder. Zo langzamer-
hand komt een einde aan al die ismen en stijlen. Op de voorgrond 
staat nu niet meer de opvallende Zampano, maar een construc-
tieve samenwerking, het complexe resultaat van gedifferentieerde 
competenties en benaderingen. Welke planner kan tegenwoordig 
nog serieus van zichzelf beweren dat hij dé bevorderaar voor toe-
risme en identiteit is? „Als een Duitse stad voor zichzelf reclame 
maakt, dan doet ze dat met mijn gebouwen. Hele groepen van 
toeristen stappen uit hun bus om een huis van BRT te bezichti-
gen.” Hoe lang nog? 

W O J C I E C H  C Z A J A  is in 1978 in Ruda Slaska, Polen geboren en woont sinds 1981 
in Wenen. Hij studeerde architectuur aan de TU Wenen en is tegenwoordig 
werkzaam als zelfstandige architectuurjournalist voor de dagelijkse pers en 
vakmagazines. Bovendien heeft hij talrijke boeken geschreven en gepubliceerd. 
Sinds 2010 is hij gastprofessor aan de Universiteit voor Toegepaste Kunst in Wenen.

I L L U S T R A T I E  Blagovesta Bakardjieva  T E K S T  Wojciech Czaja

Zampano of  
jongleur?
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GRAFT
LED-halarmaturen

Met een lichtstroom tot 28.000 Lumen levert GRAFT topprestaties voor de 
industriële verlichting: dit dankzij een precieze lichtsturing voor de uitvoerin-
gen met vierkante of sterk gebundelde lichtuitstraling. Zonder elkaar over-
lappende lichtvlakken wint elke verlichtingsoplossing duidelijk aan gelijk-
matigheid en efficiëntie. Daardoor zijn er minder armaturen nodig en worden 
de investeringskosten significant verlaagd. Bovendien is de armatuur ver-
krijgbaar in de kleurtemperaturen neutraal wit (4.000 K/CRI Ra 80/88 lm/W) 
of daglichtwit (6.500 K/CRI Ra 70/100 lm/W). Dit maakt haar voor nagenoeg 
elke uitdaging geschikt – zowel voor magazijnen als voor productie- of 
fabriekshallen. 

De vorm van de behuizing en van de reflector zorgt in een perfect samenspel 
met de lensoptieken voor een optimale lichtverdeling respectievelijk 
verblindingsbescherming (UGR 22) en zo andermaal voor een perfecte 
lichtkwaliteit en een aangename lichtatmosfeer die het welzijn en de 
productiviteit van de werknemers bevordert. Vaak gebruikt in hoge hallen,  
is ook het minimale montagewerk een groot voordeel van GRAFT. Dankzij 
de compacte afmetingen en het geringe gewicht kan GRAFT probleemloos 
worden gemonteerd – rechtstreeks aan een TECTON draagrail of  
gependeld. De optimalisatie van het warmtebeheer en het IP 65 bescher-
mingsniveau garanderen een meer dan gemiddelde levensduur van de LED, 
die voor de industrietoepassing verscheidene voordelen biedt. Door het 
gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen, in combinatie met speciale 
productieprocessen (drukgegoten aluminium) en met behulp van een 
gepatenteerd design dat een schoorsteeneffect voor het warmtebeheer 
genereert, is  Zumtobel erin geslaagd om een LED-armatuur van een 
onnvavolgbare kwaliteit en houdbaarheid voor de industrie aan te bieden. 
Het schoorsteeneffect is zo effectief dat behalve warmte ook alle stof ver 
van de armatuur wordt gehouden. Kortom: het onderhouds is heel beperkt. 
Dankzij de dimbaarheid en innovatieve techniek kon eveneens het energie-
verbruik gereduceerd worden, nog een troef die van GRAFT een nuttige en 
rendabele investering voor de toekomst maakt. 

D E S I G N  Arup / Stephen Philips

zumtobel.com/graft
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2
eBox
ONLITE central

Efficiëntie die begeestert. De nieuwe ONLITE central eBox is het eerste 
TÜV-gecertificeerde centrale voedingssysteem voor veiligheidsstroom op de 
markt. In combinatie met LED-veiligheids- en vluchtwegarmaturen spaart 
eBox tot 60 % energie uit en maakt hij de installatie van kleinere batterijen 
mogelijk. Bovendien vereenvoudigt eBox het veiligheidsbeheer in gebouwen  
in verschillende opzichten. De intuïtieve installatieaanwijzingen leiden in 
slechts enkele stappen naar een bedrijfsklare installatie en een veilige 
werking. Even ongecompliceerd als de installatie is het dagelijks onderhoud: 
zonder bijkomende software is op elk moment het tele-onderhoud van de 
installatie op webbasis mogelijk. De geïntegreerde Dali-Memory-Functie 
(DMF) verzekert de compatibiliteit met diverse DALI-systemen en laat zo toe 
dat elke veiligheidsarmatuur geschakeld of gedimd kan worden. Dankzij 
subverdelers in IP 20 en IP 65 respectievelijk brandveilige subverdelers in 
E60 is eBox veel meer dan een centrale noodstroomvoeding, hij kan op elk 
moment volgens de behoeften worden uitgebreid en kan tot 600 armaturen 
aansturen.

zumtobel.com/ebox

http://zumtobel.com/ebox


 h i g h l i g h t s  2013



2013 h i g h l i g h t s

MAINTENANCE
 Zumtobel Services

Om te verzekeren dat een lichtoplossing haar maximale vermogen kan 
blijven leveren, ook na bedrijfsmatige of ruimtelijke veranderingen, moet het 
systeem regelmatig onderhouden en geoptimaliseerd worden. Een uitdaging 
die   Zumtobel met het serviceaanbod MAINTENANCE silver, gold en platinum 
voortaan voor haar klanten opneemt. Naargelang het pakket stelt   Zumtobel 
hiermee de best passende oplossing ter beschikking, afgestemd op de 
eisen van de klant. 
 
Centraal binnen deze service staan de aspecten lichtkwaliteit, energie-
efficiëntie en veiligheid. Een service die ook financieel rendeert: met een 
regelmatige optimalisatie kan het energieverbruik met bijna 15 procent 
worden gereduceerd. De constant optimale lichtkwaliteit verhoogt boven-
dien de productiviteit van de medewerkers en doet het ongevalsrisico dalen. 
Naargelang van de gewenste serviceomvang staan drie verschillende 
servicepakketten ter beschikking: het basisaanbod MAINTENANCE silver, de 
uitgebreidere variant MAINTENANCE gold en de complete oplossing 
MAINTENANCE platinum. Met 75 vestigingen in 57 landen en veelzijdige 
competenties gaande van ingenieurs tot elektro-installateurs creëert 
 Zumtobel de best mogelijke voorwaarden om uw lichtinvestering zo 
rendabel mogelijk te houden. Vanaf de allereerste dag. En in de toekomst. 

zumtobel.nl/maintenance

zumtobel.be/maintenance

zumtobel.lu/maintenance

3

http://zumtobel.nl/maintenance
http://zumtobel.be/maintenance
http://zumtobel.lu/maintenance
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 Zumtobel Services.
Maximise the return on  
your lighting investment.
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 Services

 Directe toegang tot  Zumtobel experts 

 Toegang tot onze Knowledge Base 

  Zumtobel serviceboek

 

 Reactieve services 

 Ondersteuning ter plaatse bij problemen (bezoeken) 

 Telefonische ondersteuning bij problemen (uren) 

 Interventie op afstand bij problemen (uren)

 

 Preventieve services

 Jaarlijks onderhoud (bezoeken) 

 Onderhoud op afstand (uren) 

 Energie- en lichtkwaliteitsaudits (bezoeken) 

  Zumtobel platinum certificaat

 

 Privileges

 Korting op service-interventies 

 Korting op catalogusprijzen voor wisselstukken 

 Korting op systeem- en onderhoudsopleidingen

• 
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onbeperkt
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 MAINTENANCE platinum gold silver



LINCOR
LED-pendelarmatuur

Design en efficiëntie vinden elkaar. Dat beide perfect kunnen samengaan, 
bewijst de pendelarmatuur LINCOR. Deze armatuur, minimalistisch en smal, 
volgt de moderne tijdsgeest. Met een doorsnede van 6 op 6 cm vormt 
LINCOR de perfecte as binnen een kantoorruimte. Een design dat de 
architectonische ideeën onderstreept en zich daarbij moeiteloos in bijna alle 
omgevingen laat integreren. Met een armatuurefficiëntiefactor (LEF) van 
88 lm/W gecombineerd met een hoog direct lichtaandeel van 83 % levert de 
pendelarmatuur ook topprestaties op het vlak van duurzaamheid en 
kwaliteit. Dankzij de innovatieve lichttechniek met een combinatie van een 
primaire optiek voor de lichtpuntresolutie, LED-minicellen voor de ver-
blindingsbescherming en een homogene indirecte lichtverdeling creëert 
LINCOR een uitstekende lichtkwaliteit.
 
zumtobel.com/lincor
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DIAMO
LED-downlight

De briljant in de wereld van de plafondarmaturen: ondanks zijn filigrane  
vorm met een diameter van slechts 68 mm maakt DIAMO indruk met een 
unieke lichtstroom tot 1.250 Lumen bij een schitterende lichtkwaliteit. 
Krachtige LED-modules, verschillende kleurtemperaturen (CRI 90 met 
3.000 K / CRI 80 met 4.000 K) en drie mogelijke reflectoren met verschillen-
de uitstralingskarakteristieken (30°, 40°, 55°) garanderen een krachtige, 
precieze accentverlichting en maken van DIAMO de perfecte armatuur voor 
hoogwaardige toepassingen in hotels, shops en kantoren. 

DIAMO overtuigt niet alleen met uitstekende prestaties maar ook met een 
minimalistisch, stijlvol design. DIAMO, ontwikkeld in samenwerking met het 
Bartenbach Lichtlaboratorium, is tijdloos elegant en garandeert een 
schitterende lichtkwaliteit.

zumtobel.com/diamo
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6
PANOS INFINITY WW E150
LED-downlightserie

Dankzij de asymmetrische hoogglans-
reflector met micropiramideoptiek 
(MPO+) garandeert het jongste model 
uit het wallwasheraanbod altijd een  
indrukwekkende lichtkwaliteit bij een 
uiterst gelijkmatige wandverlichting.  
De armatuur is verkrijgbaar in twee 
kleurtemperaturen (3.000 K en 4.000 K) 
met een kleurweergave van Ra 90 en 
kan dan ook flexibel elke taak op zich 
nemen, zowel op kantoor als in 
verkoopruimtes, en zorgt steeds voor 
een prima ruimtelijke atmosfeer en 
hoog visueel comfort. Met een 
armatuurefficiëntiefactor (LEF) tot 
70 lm/W en een levensduur van 
minstens 50.000 uur bij een resterende 
lichtstroom van 80 % toont PANOS 
INFINITIY WW E150 zich ook nog eens 
bijzonder duurzaam.

D E S I G N  Christopher Redfern

zumtobel.com/panosinfinity

en Communicatie. Als onderdeel van 
de PANOS INFINITY A serie vervult 
ook dit model zeer hoge eisen op het 
vlak van energie-efficiëntie en 
duurzaamheid. 

D E S I G N  Christopher Redfern

zumtobel.com/panosinfinity

9
PERLUCE LED
Wand- en plafondarmaturen

Wat al uitstekend was, werd in de 
nieuwe generatie nogmaals geperfec-
tioneerd: dankzij de geoptimaliseerde 
LED-lichttechniek weet PERLUCE met 
een uiterst gelijkmatige lichtverdeling te 
bekoren. Het hoge beschermingsni-
veau van IP 54 maakt bovendien de 
probleemloze en onderhoudsarme 
toepassing in nagenoeg elke omgeving 
mogelijk. Met een armatuurefficiëntie-
factor (LEF) tot 100 lm/W legt 
PERLUCE ook een nieuwe maatstaf op 
het vlak van duurzaamheid en kosten-
besparingen: zo dekken de bespaarde 
energiekosten vaak al na minder dan 
twee jaar de aanschafkosten van de 
armatuur. 

D E S I G N  Stefan Ambrozus

zumtobel.com/perluce

7
PANOS INFINITY E100
LED-downlightserie

Beproefde kwaliteit, nieuwe afmetin-
gen: de veelzijdige productreeks 
PANOS INFINITY werd andermaal 
uitgebreid met een nieuw model: 
PANOS INFINITY E100 (diameter 
100 mm). Het gebruik van innovatieve 
Low en High reflectoren en de 
darklightkarakteristiek maken een 
uitstekende lichtkwaliteit mogelijk. 
Uitzonderlijk zijn ook de prestaties van 
PANOS INFINITY E100 op het vlak 
van efficiëntie, met een armatuureffici-
entiefactor LEF tot 85 lm/W.

D E S I G N  Christopher Redfern

zumtobel.com/panosinfinity

8
PANOS INFINITY A Q227
LED-downlightserie

Vierkant en modern, de nieuwste 
PANOS INFINITY A volgt de laatste 
trend in hoekige vormen. PANOS 
INFINITY A Q227 is verkrijgbaar voor 
verschillende PANOS INFINITY A 
armatuurversies en kent uitgebreide 
toepassingsdomeinen binnen Kantoor 

http://zumtobel.com/panosinfinity
http://zumtobel.com/panosinfinity
http://zumtobel.com/perluce
http://zumtobel.com/panosinfinity
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Functionaliteit en design tot in de 
perfectie. De LED-armatuur SCUBA, 
die zich met een hoge lichtkwaliteit 
afzet tegen stof, vuil en vocht, werd 
in de nieuwe generatie nogmaals 
verbeterd en charmeert nu met een 
excellente combinatie van licht-
stroom (6.500 K, 4.350 Lumen), 
verbeterde efficiëntie (armatuurefficiën-
tiefactor 95 lm/W) en een ideale 
lichtverdeling.

D E S I G N  Massimo Iosa Ghini

zumtobel.com/scuba

14
CHIARO II LED efficiency upgrade
Vochtbestendige armatuur

CHIARO II – De vochtbestendige 
armatuur met behuizing in glashelder 
polycarbonaat voor een rondom 
aangename lichtatmosfeer. Een 
innovatie die in de nieuwste generatie 
nogmaals werd geperfectioneerd: een 
intelligente combinatie van lichtstroom 
(4.250 Lumen) en een andermaal 
verbeterde efficiëntie (LEF 88 lm/W)  
en lichtwerking trekt de succesvolle 
koers door. Een lichtaansluiting links  
en rechts naast de printplaat zorgt  
voor indirect licht en zo voor een  
harmonieus totaalbeeld en een hogere 
lichtkwaliteit en ondersteunt een 
behaaglijke atmosfeer, bijvoorbeeld in 
parkeergarages. 

zumtobel.com/chiaro

10
ECOOS LED
Pendelarmaturen

ECOOS verenigt alle eisen die aan 
moderne LED-kantoorverlichting 
worden gesteld. Dankzij de innovatieve 
combinatie van micropiramideoptiek 
(MPO+) en geparelde diffusorafdekking 
maakt ECOOS een voor LED’s uniek 
samenspel van directe en indirecte 
lichtaandelen mogelijk. Een lichtverde-
ling van 360° zorgt voor een hoog 
visueel comfort en maximale verblin-
dingsbescherming. De armatuur 
overtuigt niet alleen met een uitste-
kende lichtkwaliteit maar ook met een 
opmerkelijke armatuurefficiëntiefactor 
(LEF) van > 85 lm/W én een hoog direct 
lichtaandeel van 72 %. ECOOS is 
verkrijgbaar als pendel- of opbouwar-
matuur, kan in haar nieuwste uitvoering 
bijzonder flexibel worden toegepast en 
ondersteunt met zijn modern en 
tijdloos design elk architectonisch en 
lichttechnisch kantoorconcept. 

zumtobel.com/ecoos 

11
TECTON LED IP50
Lichtlijnsysteem

Dankzij een hoge IP-bescherming biedt 
TECTON LED IP50 een maximum aan 
robuustheid en opent hij nieuwe 
toepassingsdomeinen voor TECTON  
in de industrie. De 100 % gesloten  
en beschermde LED-lichtkamer  

garandeert een betere bescherming 
tegen vervuiling en zo ook een 
verlenging van de onderhoudscycli.  
De verschillende kleurtemperaturen 
(4.000 K en 6.500 K) en de breed- en 
engstralende optieken maken een 
flexibele toepassing van de armatuur 
en het creëren van een aangename 
lichtatmosfeer mogelijk – vooral in 
samenspel met daglicht en daglicht-
sturing.

DES IGN Nicholas Grimshaw / Billings Jackson Design

zumtobel.com/tecton

12
TECTON LED high output
Lichtlijnsysteem

Perfecte efficiëntie: TECTON LED high 
output (ho) maakt het dankzij een inno-
vatieve lichttechniek mogelijk om de 
afstanden tussen de armaturen op een 
lichtlijn duidelijk te vergroten zonder de 
kwaliteit of de hoeveelheid van het licht 
te reduceren. Het resultaat: een hogere 
efficiëntie (LED 112 lm/W) en meer 
licht. Kortom: de investering verdient 
zich nu nog sneller terug.

DES IGN Nicholas Grimshaw / Billings Jackson Design

zumtobel.com/tecton

13
SCUBA LED efficiency upgrade
Vochtbestendige armatuur

http://zumtobel.com/scuba
http://zumtobel.com/chiaro
http://zumtobel.com/ecoos
http://zumtobel.com/tecton
http://zumtobel.com/tecton
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METRUM
Lichtlijnsysteem

Geringe complexiteit, hoge modulariteit:  
het modulaire systeem biedt een 
enorme vereenvoudiging in vergelijking 
met conventionele systemen en levert 
toch alle belangrijke varianten om  
een brede waaier aan verlichtingstaken 
te vervullen. Soms is minder zelfs 
meer: dit geldt hier vooral voor de 
besparingen dankzij het geringere 
configuratie- en montagewerk.  
Het ”Plug & Play”-systeem zorgt er 
bovendien voor dat METRUM snel  
en probleemloos gemonteerd kan 
worden. Dankzij de verschillende 
lichtverdelingen van de armaturen is 
METRUM flexibel inzetbaar. Nieuwe 
technologieën maken van METRUM  
een door en door efficiënte en  
economisch bijzonder interessante 
oplossing.

zumtobel.com/metrum

16
CLEAN advanced LED
Hygiënearmatuur

18
TECTON PST
Bewegingssensor

Met de nieuwe lichtsystemen stijgen 
ook de eisen die men stelt aan de 
sensoren. Een uitdaging die de 
passieve infrarood-bewegingsmelder 
TECTON PST van  Zumtobel moeite-
loos aankan. De sensor registreert 
bewegingen vanop een hoogte tot 
16 meter. De ideale aanvulling dus voor 
TECTON en GRAFT. Twee beschikbare 
varianten bieden optimale flexibiliteit in 
de toepassing – ofwel met een directe 
interface met de corridorfunctie van de 
ballasten, ofwel met geïntegreerd 
DIMLITE Single lichtsturingssysteem.

zumtobel.com/tecton

Advanced LED, zo heet de nieuwste 
telg onder de CLEAN hygiënearmaturen. 
Hij overtuigt met een LED met een 
duidelijk geoptimaliseerde efficiëntie en 
lichtverdeling. Gecertificeerd voor 
cleanrooms volgens DIN EN ISO, 
klasse 3 tot 9, geeft CLEAN advanced 
dankzij een speciale microprismaoptiek 
een maximaal eenvormige en homo-
gene verlichting. U kan daarbij kiezen 
tussen 2 vierkante (lengte 698 mm /  
623 mm) en 2 langwerpige uitvoeringen 
(lengte 1.198 mm / 1.248 mm, breedte 
298 mm / 310 mm) en uit verschillende 
vermogensuitvoeringen (standaard-ver-
mogen 4.000 Lumen, hoog vermogen 
van 6.100 Lumen), waarmee CLEAN 
advanced zich even flexibel als efficiënt 
(armatuurefficiëntiefactor 82 lm/W)  
toont.

zumtobel.com/clean

17
ONLITE RESCLITE high ceilings
Veiligheidsarmaturen

ONLITE RESCLITE high ceilings (hc) 
voldoet aan de hoogste eisen inzake 
veiligheidsarmaturen. En dit mag u 
gerust letterlijk opnemen. ONLITE 
RESCLITE hc kan probleemloos op 
hoogtes tot 20 meter worden ge-
installeerd en biedt daarmee een 
unieke lichtoplossing. Zowel voor 
industrie als voor magazijnen of 
technische ruimtes. Met bescher-
mingsniveau IP 65 is de robuuste 
veiligheidsarmatuur onderhoudsarm 
en montagevriendelijk. ONLITE 
RESCLITE hc kan rechtstreeks aan 
het plafond of op TECTON rails 
gemonteerd worden. De grote af-
standen tussen de armaturen maken 
van ONLITE RESCLITE hc bovendien 
een zeer efficiënte oplossing.

zumtobel.com/resclite
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zumtobel.com/diamo

DIAMO

Minimale afmetingen, schitterende 
lichtkwaliteit: de LED-downlight 
met een diameter van slechts 
68 mm maakt indruk met een 
lichtstroom tot 1.250 Lumen en 
verblindingvrij licht, naar keuze in 
de kleurtemperaturen 3.000 K en 
4.000 K. Schakel- of dimbaar en 
met verschillende uit stralings-
karakteristieken (30°, 40°, 55°) 
kan DIAMO talrijke verlichtingsta-
ken aan. Voor hotel, shop of 
 kantoor, DIAMO is de referentie 
voor een krachtige en precieze 
accentverlichting. 

 Zumtobel. Het Licht.

Schitterende 
precisie.

http://zumtobel.com/diamo
http://zumtobel.com/diamo

