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De kracht van eenvoud

Evernote Chef Phil Libin weet hoe de huidige overvloed
aan informatie gestructureerd kan worden

Lichtkwaliteit op kantoor

SEQUENCE – individueel regelbare lichtoplossingen
zijn in trek

User-centered
Design
Hoe wij doelgericht gebruik maken van informatie

03

De technische en maatschappelĳke verandering heeft definitief in de lichtindustrie haar intrede gedaan. Onze nieuwste onderzoeken tonen aan dat licht aan de drempel van de
digitalisering en tegen de achtergrond van de demografische
verandering anders te plannen is. Voor zowel onze armaturen,
regelsystemen als lichtoplossingen hebben wĳ op de gebruiker
afgestemd design nodig. Pas door een consequente afstemming op de gebruiker creëren wĳ een meetbare en tastbare
meerwaarde. Om deze nieuwe denkwĳze in oplossingen om
te toveren, zĳn onderzoek naar toepassingen en gebruikers en
ook een teamoverkoepelende productontwikkeling een centraal bestanddeel op weg naar innovatieve en tegelĳk relevante
producten geworden. Aan dit interdisciplinair arbeids- en denkproces wĳdt ook de actuele lightlife editie zich onder de titel
„User-centered design”.

welzĳn en daardoor op de activering van klantgroepen heeft.
De samen met het Fraunhofer Instituut gehouden onderzoek
rond het thema „Lichtkwaliteit op kantoor” toont aan dat normen en gestandaardiseerde oplossingen voor de kantoorruimte
niet meer volstaan. In de toekomst zĳn adaptieve en intelligente oplossingen nodig die een antwoord op de fundamentele
behoeften van de medewerkers geven. Hoe wĳ deze kennis
vandaag de dag al nuttig voor onze klanten toepassen, toont
bĳvoorbeeld het L’Occitane Store concept in Parĳs of het nieuwe kantoorconcept voor de Vorarlberger Illwerke. Het kwalitatieve researchwerk vormt daarbĳ de basis voor richtinggevende productontwikkelingen zoals de uiterst adaptieve armatuur
SEQUENCE, het afzetbevorderende lichtsysteem voor de handel INTRO met liteCarve®-technologie en het open en gebruiksvriendelĳke lichtregelsysteem LITECOM.

In het interview met Phil Libin behandelen wĳ de vraag naar
de organisatie van kennis. Hĳ wĳst erop, hoe mensen vandaag
de dag met informatie omgaan en wat technologie intussen
moet presteren om de gebruikers een concrete meerwaarde
te bieden. Het „vormgeven” van informatie is ook het thema
van de scenografie. Als nog relatief jonge discipline buigt ze
zich over het gebruik van de meest uiteenlopende technologieën voor een optimale visualisatie en overdracht van kennis.
Hoe men inzichten in ruimte, toepassing en gebruikersgedrag
creatief naar concrete producten of architectuur vertaalt, toont
ons portret van Thomas Heatherwick op indrukwekkende wĳze.

Met onze klanten en partners werken wĳ continu aan de
toekomst van het licht – altĳd met het doel, het beste licht voor
u en ons milieu beschikbaar te stellen. Verneem op de volgende pagina’s, hoe op de gebruiker afgestemde en coöperatieve
designprocessen tot betere en efficiëntere producten en oplossingen leiden.

Nadere inzage in gebruikersgedrag en – voorkeuren geven twee nieuwe Zumtobel-onderzoeken. Het Limbic® Lighting
onderzoek in samenwerking met de groep Nymphenburg bestudeert, in welke mate een op een specifieke doelgroep afgestemde verlichting van winkels positieve gevolgen voor het
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Ik wens u veel plezier bĳ het lezen van de nieuwe lightlife.

Thomas Bischof
Executive Vice President Zumtobel
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PORTRET

Zonder grenzen
Thomas Heatherwick – in zijn atelier in Londen krijgt de
inventieve geest van de veelgevraagde ontwerper gestalte.
V A N Eva Steidl
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DLR – Instituut voor Luchten Ruimtevaartgeneeskunde in Keulen

Digitale News: Zumtobel start het Social-Media portaal
„lightlive”, leren van onderweg met evenementen van het
IDRV als „iTunes U Course”.

Gefundeerde experimenten. In de „:envihab” bestuderen de
onderzoekers niet alleen de gevolgen van de zwaartekracht,
maar ook de invloed van het licht op het menselijk lichaam.
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Een actueel onderzoek maakt emotionele reacties van mensen op
verschillende lichtscenario’s meetbaar. Wat dit voor de inrichting
van winkels betekent, licht dr. Hans-Georg Häusel in het interview
toe en tonen de BMW MINI Flagshipstore in Frankfurt en ook de
shops van L’Occitane en Maison Ladurée in Parijs.

INTERVIEW

De kracht van eenvoud
De mens wordt dagelijks met een overvloed aan informatie
geconfronteerd. Kan moderne technologie helpen om orde in
de chaos te brengen?
E E N G E S P R E K M E T Phil Libin V A N Geoff Poulton
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De wijnbottelarij Antinori in de heuvels van de chianti brengt
architectuur en landschap in overeenstemming met elkaar.
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Kantoor en communicatie

Scenografen tonen hoe complexe informatie in de ruimte
gevisualiseerd kan worden en welke rol de waarnemer daarbij
speelt.

Hoe nemen mensen de verlichtingssituatie op hun werkvloer
waar en welke bevindingen worden op basis daarvan in de
coöperatieve designprocessen opgenomen? Deze vragen
beantwoorden een actueel onderzoek met het Fraunhofer
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en Melbourne.
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Computer, neemt u het over!?
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Designcultuur voortzetten
Producten van Zumtobel winnen maar liefst vijf
prijzen bij de iF product design award 2014
Op 28 februari werden in het kader van een glamoureuze prijsuitreiking in de BMW Wereld in München de
iF design awards 2014 uitgereikt. Voor de zoveelste
keer konden producten van Zumtobel de gerenommeerde jury overtuigen – en dat zelfs vijf keer! Uitdrukkelijk te beklemtonen, is dat met de onderscheiding
van LIGHT FIELDS evolution niet slechts één enkel
product, maar een hele productfamilie gehuldigd
werd. Het minimalistische design van de kantoorlampen, ontworpen door Chris Redfern, Sottsass Associati, presenteert zich in alle uitvoeringen consequent
als één enkele eenheid. Met innovatieve LED-techniek
uitgerust, levert iedere armatuur steeds perfect,
niet-verblindend licht voor de meest uiteenlopende
werksituaties. Bekroond werden bovendien de musealespot ARCOS xpert met toekomstgerichte LED- en
reflectortechnologie uit het met David Chipperfield
ontworpen spotassortiment ARCOS en de eerste LEDhalarmatuur GRAFT. Deze is het resultaat van een gezamenlijk ontwikkelingsproject van Zumtobel en Arup.
De overige twee prijzen gingen naar de fijne LEDdownlight DIAMO met zijn briljante lichtkwaliteit en de
lineaire LED-pendelarmatuur LINCOR die bovendien
ook in de VS met een „Good Design Award” van het
Chicago Athenaeum onderscheiden werd.
WWW.IFDESIGN.DE
WWW.CHI-ATHENAEUM.ORG
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Deutsche Bank

Het beste licht voor de beste service
Uitstekend filiaalconcept van de Deutsche Bank
maakt gebruik van een Zumtobel lichtoplossing
Klantgerichtheid behoort tot de centrale bedrijfswaarden van de Deutsche Bank. Uit marktonderzoeken en
de dagelijkse ervaringen van de medewerkers in de
filialen is gebleken dat de klanten vooral waarde aan
een competente advisering in een uitnodigende sfeer
hechten. Het met het oog daarop ontwikkelde universele filiaalconcept van het Weense kantoor BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy wordt sinds 2011 in al de filialen met succes gerealiseerd en dient wereldwijd
doorgetrokken te worden. Naast een hoogwaardige
materiaalkeuze en een duidelijke ontwerptaal, die het
Corporate Design van de Deutsche Bank doeltreffend
in scène zet, speelt het in nauw overleg met Zumtobel
ontwikkelde lichtconcept een essentiële rol. Want door

het doelgerichte gebruik van decoratieve licht elementen wordt de gewenste differentiatie van de verschillende afdelingen met uiteenlopende sferen efficiënt
ondersteund. Het filiaalconcept werd reeds met de iF
communication design award 2012 onderscheiden en
kreeg onlangs nog eens twee keer blijk van waardering. De Raad voor Vormgeving waardeerde het uitmuntende vormgevingsconcept in het kader van de
Iconic Awards 2013 in de categorie „Interior” en onderscheidde het bij de German Design Award in de categorie „Architecture & Interior Design” met de Special
Mention voor uiterst geslaagde designaspecten.
WWW.GERMAN-DESIGN-COUNCIL.DE

lightlife 09

07

08

INTRO

Immateriële armatuur – Masterpiece met
Anish Kapoor kort vóór de afwerking
Met groot engagement buigt Zumtobel zich van oudsher over de betekenis, het juiste gebruik en het effect
van licht in combinatie met kunst en architectuur.
Daarbij wordt licht niet alleen als bron voor helderheid
geïnterpreteerd, maar als designelement en emotioneel medium. In deze context vloeien uit meerdere
jaren durende samenwerkingsakkoorden met architecten, ontwerpers en kunstenaars de meest uiteenlopende disciplines voort in de Masterpieces die fascinerend lichtobject en esthetisch-artistiek werk tegelijk
zijn. Met spanning wordt uitgekeken naar de lancering
van het volgende, in samenwerking met Anish Kapoor

ontwikkelde Masterpiece. De in Londen wonende
kunstenaar gaf reeds vorm aan het jaarverslag
2011/2012 voor Zumtobel en maakte daarin de kracht
van de kleur en het effect daarvan op de waarnemer,
met name als proces van een zeer subtiele verandering, tot onderwerp. Dat licht en kleur, perceptie en
emotie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zal
ook het Masterpiece tonen – een innovatieve en artistieke interpretatie van licht en kleur als immateriële
stoffen.
WWW.ZUMTOBEL.COM/MASTERPIECE

WWW.IDRV.ORG/ITUNES-U
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Collegereeksen, taalcursussen, debatten of interviews
heel eenvoudig op de eigen computer of op een mobiel
eindapparaat laden en van thuis uit of onderweg leren
– dat is de idee die achter iTunes U steekt. Het aanbod
vormt intussen ook een bestanddeel bij de kennisoverdracht van het Institute of Design Research Vienna
(IDRV). Sinds 2011 gaat één van de aandachtspunten
van de onderzoeksactiviteiten naar het toepassingsgebied „Sustainable Design”. Voor het eerst inzage in de
onderzochte thema’s, methoden en benaderingswijzen
voor een sociaal en ecologisch duurzame ontwikkeling
bood in de herfst van het jaar 2012 de tentoonstelling
„Instrumenten voor de Design Revolution”. Met de
iTunes U cursus wordt deze in een interactief bemiddelingsconcept omgetoverd. Het formaat geeft de samenhang van elke individuele inhoud zinvol weer en
breidt het tentoonstellingsconcept tot een gemakkelijk
te begrijpen en vrij beschikbaar leerwerk uit. In het kader van het door een student-assistent gegeven responsiecollege wordt ook het thema „Licht” behandeld
doordat met de ondersteuning vanwege Zumtobel vragen over duurzame producten, oplossingen en een op
de gebruikers gericht design nagetrokken worden.

IDRV iTunes U Course: IDRV, Masterpiece: Zumtobel AG

Leren voor onderweg
Zumtobel ondersteunt iTunes U Course van het IDRV
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Morphing Light to Space
Mediale lichtinstallatie „Cornea Ti” op de Luminale
Hoe imponerend het kan zijn, de sfeer van een stad
alleen met licht te veranderen, openbaart het alle twee
jaar in Frankfurt plaatsvindende lichtfestival „Luminale” op indrukwekkende wijze. Op een containerboot in
de buurt van de voetgangersbrug „Holbeinsteg” tonen studenten van de studierichting „Binnenhuisarchitectuur” van de hogeschool voor hoger beroepsonderwijs FH Mainz „Vormgeving”, begeleid door
prof. Klaus Teltenkötter, dit keer de interactieve lichtinstallatie „Cornea Ti”. Een mediale belevingsruimte
komt tot stand op basis van twee open, gedemonteerde containers. Laag na laag veranderen hier lettervormen en laten ze de bezoeker in een sterke sfeer

beleving van de ruimte induiken. De enscenering
wordt tot leven gewekt door het kleurrijke bespelen
met 1.600 met video compatibele Zumtobel CAPIX
LED armaturen. Deze worden in realtime via de computer aangestuurd en als een op beweging in de ruimte reagerend systeem geanimeerd. Voor waarnemers
van buiten uit fungeren de containers bovendien als
podium, waar de in de vroege uurtjes ’s avonds één
uur durende Visual-Music-Performances gepland zijn.
De Luminale 2014 vindt gelijktijdig met de jaarbeurs
Light + Building van 30 maart tot 4 april plaats.
LUMINALE.FH-MAINZ.DE

FOTO’S

Luminale: FH Mainz Gestaltung, Hollein: Aleksandra Powloff

„Alles is architectuur”
Bij de 80e verjaardag van Hans Hollein
De in 1934 in Wenen geboren Hans Hollein behoort tot de weinige universele
genieën van zijn generatie. Hij studeerde architectuur in Wenen en de Verenigde Staten en bracht talrijke werken als architect, stedenbouwkundige,
ontwerper, beeldhouwer, zelfstandige kunstenaar en architectuurtheoreticus
tot stand. In de jaren ’60 behoorde hij tot de voorvechters van de Weense
avant-garde die zich tegen de traditionele kunstcommercie en het dominerende functionalisme van de naoorlogse architectuur keerde. In 1964 opende
hij zijn eerste eigen architectenbureau in Wenen. Met de inrichting van de
kaarsenwinkel Retti zorgde hij voor een eerste mijlpaal in zijn architectonische
carrière, waarop met het Museum Abteiberg in Mönchengladbach, het Museum voor Moderne Kunst in Frankfurt a. M. en het veel bediscussieerde en
vandaag de dag veelgeprezen Haas-Haus tegenover de Stefaansdom in Wenen nog andere volgden. Hollein is Pritzker-prijswinnaar en organiseerde in
1996 als eerste niet-Italiaan de gerenommeerde Architectuur Biënnale in
Venetië. In hetzelfde jaar gaf hij voor Zumtobel gestalte aan het eerste Lichtforum in de Weense binnenstad. Precies op tijd voor de start van de dit jaar
op 30 maart plaatsvindende Light + Building viert Hollein zijn 80e verjaardag.
Wij feliciteren van harte.
WWW.HOLLEIN.AT
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Digitale groei bĳ het lightlife magazine
Met het online-platform lightlive vult Zumtobel het gevestigde magazine lightlife aan met een bĳkomend
digitaal informatieaanbod. De internationale website
www.lightlive.com geldt als middelpunt van alle SocialMedia acties van de onderneming. Hier wordt informatie over toegepaste kennis op het gebied van licht
verzameld en bevorderd. Vier onderwerpen staan
daarbĳ centraal: „Kennis”, „Design”, „Innovatie” en
„Project”. Gelĳktĳdig kunnen alle relevante SocialMedia inzendingen van medewerkers en voortrekkers
van de branche gebundeld worden. De gebruikers
kunnen de nieuwste bloginzendingen lezen, video’s
bekĳken of commentaren posten en zodoende direct
informatie over Zumtobel uitwisselen. Bovendien
krĳgt u informatie over de activiteiten via de verschillende Social-Media kanalen Twitter, Linkedin, Vimeo,
Youtube en Google+.
De aanvullende app voor tablet en smartphone rondt
het digitale media-aanbod met het lightlife magazine
af. In de actuele elektronische editie staan nog meer
bĳkomende foto’s, boeiende video’s en meer gedetailleerde inlichtingen over de afzonderlĳke inzendingen ter beschikking.
Gratis in de iTunes App Store en onder Google Play te
downloaden in het Duits en het Engels.
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Landschap wordt
architectuur

De wijnbottelarij Antinori in de heuvels van de chianti

F O T O ’ S Pietro Savorelli T E K S T Katja Reich
A R C H I T E C T ARCHEA ASSOCIATI, Firenze
Arch. Marco Casamonti
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Eeuwenlang al bepalen de lichtjes opgaande en
hellende wijn- en olijfgaarden de vruchtbare regio van
de chianti. Ook hier staat u genot te wachten – voor
het gehemelte, voor het oog, voor de ziel. Deze door
het landschap gecreëerde waarde van de streek
te handhaven, was de opperste premissie van de Florentijnse architecten Archea. Met twee horizontale
insnijdingen in het zachte heuvellandschap ensceneerden ze de nieuwbouw voor de wijnbottelarij van de
familie Antinori in perfecte harmonie met het verrukkelijke decor. Zo verdwijnen de enorme volumes voor
wijnproductie en opslag grotendeels onder de aarde
en wordt de daar aanwezige koelte voor een natuurlijke klimaatregeling benut. De afdelingen voor administratie, wijnproeverij en verkoop kijken uit op het landschap en laten de blikken van de bezoekers over de
wijngaarden dwalen. De golvend gevormde lijn van de
dakconstructie verwijst naar de heuvelruggen en een
sculpturale wenteltrap beweegt zich spiraalsgewijze
als een kolossale kurkentrekker uit de grond tot aan
het uitzichtterras op het dak. De helder gestructureerde binnenruimten vormen een bewust contrast, maar
moeten zeker niet onderdoen vanwege de elegante
afwerking. Door van glasruiten voorziene atriums en
vol effect geplaatste bovenlichten dringt er daglicht
het interieur van het gebouw binnen. Fijne lichtlijnen
leggen virtuoze accenten. Alleen de kelders blijven
koel en donker in de grond verborgen. Buiten de
invloed van zonlicht en temperatuurschommelingen
rijpen hier de heerlijke druppels onder de indrukwekkende gewelfconstructies.
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INTERVIEW

De kracht van
eenvoud
De mens wordt dagelijks met een overvloed
aan informatie geconfronteerd. Phil Libin weet,
hoe moderne technologie kan helpen om
orde in de chaos te brengen.
I L L U S T R A T I E Blagovesta Bakardjieva,
Martin Mörck I N T E R V I E W Goeff Poulton
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Wat zegt u? Eén van de „… minst originele ideeën” in de
geschiedenis van de techniek? Men vindt vermoedelijk niet veel
chefs in de Silicon Valley die zo over hun producten praten! Al
80 miljoen gebruikers in de hele wereld ondersteunt Evernote
om hun leven te organiseren en productiever vorm te geven.
Maar Phil Libin, de CEO van de onderneming, zoekt nog steeds
naar almaar betere oplossingen. Per slot van rekening stelt een
maximaal nut perfect ontwikkelingswerk voorop.
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Phil Libin, oprichter en CEO
van Evernote, een software en
internettoepassing voor de
organisatie van informatie in
uiteenlopende formaten

De CEO van Evernote moet een zeer goed georganiseerde
mens zijn – bent u dat?
P H I L L I B I N Nee, zeer zeker niet. En dat was ook een zeer
belangrijke reden voor mij om deze firma op te bouwen. Er zijn
mensen die geboren organisatoren zijn – ze vinden het zelfs leuk.
Ik daarentegen wou productief zijn zonder mij bovenmatig met
het organiseren te moeten kwellen. En toen wij dan met het werk
aan Evernote begonnen, stelden wij vast dat wij daar absoluut niet
de enigen zijn.
We verdrinken tegenwoordig haast in de informatiestroom.
Wordt het almaar moeilijker om informatie te organiseren?
P H I L L I B I N Meer dan ooit! Het probleem vandaag de dag is
beduidend acuter. We worden door een al helemaal niet meer te
stoppen stortvloed aan details overspoeld. De omgang daarmee
kan natuurlijk belastend zijn. Maar uiteindelijk ben ik van oordeel
dat het iets goeds is. Want dat is wat mensen van ons maakt,
daarin waren wij altijd al goed – in het verwerken en gebruiken van
informatie om ons leven beter te maken. Dat is een constante die
sinds duizenden jaren blijft aanhouden – sinds wij ermee begonnen zijn, dingen uit te vinden.
En waar staan we vandaag de dag in dit proces?
P H I L L I B I N Ik geloof dat we aan de rand staan van echt gigantische veranderingen in de manier waarop we ons leven leiden.
De voorbije 20 jaar waren in zeer ruime mate door de tegenstelling van hard- en software gekenmerkt. Deze tegenstelling tussen
tastbare apparaten, die men dus kan vastnemen, en de beduidend minder tastbare computerprogramma’s is iets dat voordien
eigenlijk nog nooit bestaan heeft. Desondanks geloof ik dat het
daarbij maar om een voorbijgaande fase gaat. De scheiding van
hard- en software verdwijnt net vóór onze ogen. De volgende vijf
jaar zal de kloof almaar kleiner worden en binnen tien jaar is er
geen sprake meer van. Dan zal het voor de mensen moeilijker
zijn, uit te leggen wat het verschil tussen hard- en software ooit
geweest is en waarvoor men deze al helemaal nodig had. Beide

elementen zullen dan tot één ,ding’ versmolten zijn. Wij zullen omgeven zijn door dingen en oppervlakken die fysiek én tastbaar zijn
én toch digitale informatie omvatten en intelligent zijn. Wij beleven
nog maar pas de eerste beginstadia van deze ontwikkeling. En ik
denk dat de verandering immens zal zijn!
Maakt dat het leven uiteindelijk niet nog gecompliceerder?
P H I L L I B I N Zeker, er zal meer informatie zijn en het gevaar,
zichzelf daarin te verliezen, neemt toe. En daarom moeten wij instrumenten construeren waarmee wij in deze stortvloed kunnen
navigeren en die ons helpen, het beste ervan te maken.
Hoe kan techniek daarbij helpen?
P H I L L I B I N Praktisch tijdens de hele geschiedenis van de
mensheid was het meest schaarse goed op aarde: feitenkennis!
Dat verandert uitgerekend sedert we het internet en uitvindingen
zoals Google en Wikipedia hebben. Daarbij was het probleem
nooit zo zeer dat men de informatie niet kon krijgen, maar veeleer
dat ze telkens wanneer men ze nodig had net niet beschikbaar
was. Met de uitvinding van mobiele toestellen heeft dat een radicale verandering ondergaan. Intussen is er zodanig veel te ontdekken en zijn er zo veel keuzemogelijkheden, dat de zoektocht
alweer omslachtig wordt. Nu is het aan de techniek, aan te voelen
dat men meteen iets nodig zal hebben nog voordat men het zelf
gerealiseerd heeft. De techniek moet nu de gegevens beschikbaar stellen die men voor de volgende beslissing moet hebben
en meer bepaald nog voordat men op het idee komt, daarnaar te
zoeken. De techniek moet anticiperen. En meer bepaald nu ondervinden wij, hoe deze dingen zich beginnen te ontwikkelen.
Hoe moeilijk is dat vanuit technisch oogpunt?
P H I L L I B I N Natuurlijk is dat niet eenvoudig. Toch geloof ik
helemaal niet dat het in eerste instantie een technisch probleem
is – het is eerder een kwestie van design, constructie en ontwikkeling. Het nieuwe trefwoord heet ,augmented intelligence’
(ongeveer: toegespitste intelligentie). Het gaat in de allereerste
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plaats om een designprobleem en in de tweede plaats om een
mathematisch-wetenschappelijk probleem. De gebruiker moet bij
de omgang met het ,ding’ een goed gevoel hebben. En ik heb
zelf ondervonden, hoe belangrijk eenvoud kan zijn. De afweging
tussen prestatievermogen en eenvoud eindigt meestal met een
compromis. Maar een compromis gaat altijd gepaard met een
slecht design! Perfect design daarentegen betekent dat men net
niet tussen beiden hoeft te kiezen.
Geldt dat ook voor software en hardware?
P H I L L I B I N Precies! De producten van Apple zijn immers zo
succesvol omdat men daar gespecialiseerde ontwerpers zowel
voor de hard- als de software heeft. Zij zorgen voor het harmonische evenwicht. Wij zijn onlangs een samenwerkingsakkoord met
3M aangegaan. Dat is de firma die de beroemde gele plakbriefjes maakt („Post-it”). Dat heeft onze horizon aanzienlijk verruimd.
Post-its staan immers als het ware synoniem voor een simpel design. Desondanks moet men erg op de details, van de kleur tot
de kleefeigenschappen, letten. Digitaal design kan uiteindelijk nog
veel van het ,Real-World’ design leren. En men mag nooit vergeten dat „design” echt zeer veel meer is dan alleen maar de look.
Daarvoor heeft men een samenhangend uitgangspunt nodig dat
zich in de hele onderneming weerspiegelt – van de kantoorruimten tot de Corporate Culture.
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aan een ondoeltreffende werkwijze met papier – daaraan kan men
toch echt nog iets veranderen.
Hebben wij dan werkelijk zoveel verschillende methoden
nodig om informatie op te nemen en te beheren?
P H I L L I B I N „Nodig hebben” is hier misschien niet de juiste
term. Dit moet men in een ruim kader plaatsen: de wereld is
met een hoge snelheid in beweging in de richting van een op
kennis gebaseerde vorm van de economie. Dat betekent dat
economisch succes in veel hogere mate van deze nieuwe generatie van de ,kenniswerkers’ afhangt. En hun prestatievermogen hangt in ruime mate van hun gemoedsgesteldheid af.
Persoonlijke tevredenheid heeft een direct effect – veel meer
dan ooit voordien. In tal van landen zijn geluk en tevredenheid
van de mensen de drijfveren van de economie. Dat wordt nog
altijd op onverantwoorde wijze onderschat. Maar ik geloof dat
dit feit de volgende vijf jaar almaar duidelijker aan de dag zal
treden. Dus in plaats van te vragen, wat de mensen ,werkelijk
nodig hebben’, dient men misschien eerder te vragen, wat hen
tevreden maakt. Als het beter en fijner is, met de nieuwe dan
met de oude versie van iets te werken, dan ,benodigt’ men wel
de nieuwe!

Wij moeten instrumenten construeren, waarmee wij
in de stortvloed van informatie kunnen navigeren.
Als de mensen meer en meer op de techniek vertrouwen:
bestaat dan niet het gevaar dat ons denken wegkwijnt?
P H I L L I B I N Dat gevaar bestaat zonder enige twijfel. Maar
daar tegenover staan er geweldige kansen. Deze en gelijkaardige vragen hebben de mensen zich altijd wel al gesteld. En er is
wel degelijk ook iets van aan. Toen wij begonnen te schrijven,
leed ons verbaal herinneringsvermogen daaronder. Desondanks
betwijfel ik of veel mensen de uitvinding van het geschrift betreuren. Uiteindelijk betekent het toch alleen maar dat het menselijke
brein zich in een andere richting ontwikkelt. Als we geluk hebben,
ontwikkelen wij onze creatieve capaciteiten en niet alleen het geheugen. David Allen (Productivity Consultant en auteur; opmerking van de redactie) heeft eens gezegd dat het menselijke brein
er vooral goed in zou moeten zijn, ideeën te ontwikkelen en niet
noodzakelijk zo zeer, zich iets te herinneren.
Gelooft u dat de digitale techniek ooit balpen en papier kan
vervangen?
P H I L L I B I N In geen geval! En ik moet in dit verband zeggen: ooit was ik een heel andere mening toegedaan. Toen wij met
Evernote begonnen, verklaarde ik het papier de oorlog – alles
moest digitaal zijn. Maar dan werd mij duidelijk dat ik niet eerlijk
met mezelf was. Wanneer u een of andere meeting bij Evernote
observeert, ziet u dat de helft van de mensen daar aantekeningen
op papier maakt. Ik ook. De waarheid is toch dat dit goed gaat
en wij daar allemaal tevreden mee zijn. Daarom moeten wij ons
hierover buigen en naar echte verbeteringsmogelijkheden zoeken. Vandaag de dag trachten wij, de traditionele dingen van de
,analoge wereld’ een beetje digitaal leven in te blazen en de beide werelden samen te brengen. Papier zal niet verdwijnen. Maar

Wat betekent de technische ontwikkeling voor het evenwicht tussen beroep en privéleven?
P H I L L I B I N Eerlijk gezegd, is deze vraag voor mij intussen
passé. Misschien zou men eerder ,integratie’ dan ,evenwicht’
moeten zeggen. Het scharnierpunt bij de moderne kenniswerker
is toch dat men te allen tijde aan alles kan en moet denken. Natuurlijk kan het voorkomen dat men eens op een zaterdag kort
vóór middernacht de e-mails checkt. Maar ook het tegendeel is
waar: wanneer een vriend jou op een woensdag kort na de middagpauze zijn mening over een nieuw restaurant naar kantoor
stuurt, dan wacht je tot niet braaf tot na het werk om het te lezen.
Dat is het levensgevoel van de moderne kenniswerker! Voor diegenen die het geluk hebben, hun werk graag te verrichten, is de
overwinning op deze kunstmatige afbakening iets positiefs. En ik
geloof dat het aantal mensen, dat deze flexibiliteit verwelkomt,
almaar groter wordt. Ik vind mijn werk belangrijk. Maar hetzelfde
geldt ook voor andere dingen! En het best kan ik met al deze dingen jongleren wanneer ik ze gelijkwaardig behandel.
Wat is dus de sleutel tot een georganiseerd en productief
leven?
P H I L L I B I N Voor mij gaat het er om, zich van het doel en het
nut bewust te zijn. Daarbij gaat het helemaal niet om tools of techniek. Het gaat erom, voor zichzelf duidelijk te maken, wat men
eigenlijk wil optimaliseren. Meet tijd met het gezin doorbrengen?
Meer geld verdienen? Dat zijn allicht de belangrijkste vragen in
het leven van de meeste mensen. Maar de minste mensen lassen werkelijk eens even een pauze in om bewust daarover na te
denken.
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Helden van
de ruimte
Zij zijn de mensen die ruimten een stem
geven en een abstracte inhoud voor de
waarnemer tastbaar maken: de scenografen.

T E K S T Tim Gutke

De muren wit, de vloer en het plafond ook. Het is stil. De
ruimte is leeg. De ruimte is. Of is ze niet? Het is de filosofische
vraag naar het zijn, de schijn en de betekenis. Zijn wij pas wanneer wij communiceren? Als niemand de boom in het bos hoort
vallen, maakt hij dan een geluid? Een ruimte krijgt haar stem
pas door de mensen die haar inrichten. Pas dan roept ze ons
op een dialoog aan te gaan, geeft ze warmte en schenkt ze een
visie.
De voorbije decennia heeft er zich een beroepsgroep gevormd
wiens missie erin bestaat dialoog op te roepen: de scenografen.
Ze werken interdisciplinair voor theater, film en tentoonstellingen.
Zij zijn de volgende generatie van decorontwerpers, scheppers
van binnenhuisarchitectuur. Beter: zij ensceneren de ruimte. Hier-

bij kan deze ruimte zowel reëel als virtueel zijn; de instrumenten
waarvan de scenografen zich bedienen, zijn voorstellingen en installaties. En net als bij alle afzonderlijke scènes spelen ook hier
helden, mechanismen en diverse originele benaderingen een rol.
De meest essentiële taak van een scenograaf past echter in één
zin: hij verruimt inhoud. Klinkt abstract? Een beetje wel, maar toch
is het werk van de scenografen tastbaarder dan de bovenstaande zinnen laten vermoeden. Scenografie is overal. Het doordringt
ons, leeft met ons en door ons.
29 april 2013, een feestelijke gebeurtenis in de voetbalgeschiedenis. In Dortmund wordt de eerste steen van het DFB-museum
gelegd. Onder de sprekers bevindt zich ook Minister van Sport Ute
Schäfer. Trots verkondigt zij: „Met de legging van de eerste steen
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Andreas Keller

De perfecte illusie.
Stand Audi op
de jaarbeurs
IAA 2013.

geven wij het startsignaal voor de bouw van dit unieke museum”.
Maar ook de inhoud van dit gebouw wordt vrij uniek. Zo emotioneel en beleefbaar als voetbal als sport voor haar fans is, zal
volgens de architect het voetbalstadion ook als „bedevaartsoord”
aanschouwd worden. Het is het uur van de scenografen, het uur
van prof. Lutz Engelke, de directeur van Triad. „De symbolen van
het voetbal hebben een internationaal herkenbaar karakter en zitten in ieders collectieve geheugen. Het komt erop aan, dit op te
sporen, zichtbaar en toegankelijk te maken. In deze context is
het Huis van het Voetbal een plaats, die niet enkel in één richting
communiceert, maar zoals een medium zendt en ontvangt. Het is
daarom in haar modernste gedaante een multimediale interface
die direct met de bezoeker de dialoog aangaat”.

Hoe men zich dit kan voorstellen, legt Engelke zo uit: „Het is in
haar klassieke gedaante een toegankelijke sociale geschiedenis.
Objecten, grafische elementen, geluid, film, Mainshow en mediale veranderende ruimten spelen met de magie van het voetbal.
Daarom is de ruimere definitie van een museum, zoals dit zich
in de 21ste eeuw op internationaal niveau verder zal ontwikkelen, voor ons bij dit Huis van het Voetbal een streefdoel.” Moelijk
in te beelden, dat men voetballiefhebbers een wandelboulevard
vol met tweedimensionele beelden zou bieden. Het is slechts een
voorbeeld, hoe diep scenografie bij de maatschappelijke communicatie betrokken is.
Hoewel de term in ons taalgebruik nog relatief recent is, bestaat de behoefte naar enscenering al sinds mensen objecten op
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De regisseur van de ruimte: De mens als
onderdeel van de enscenering in het GS Caltex
paviljoen van Atelier Brückner op de Expo
Korea (bovenaan). Tristan Kobler leidt de
bezoekers van de Dresdener Zwinger zoals
door een toneelstuk (onderaan).

Het is dan ook niet te verwonderen dat prof. Uwe R. Brückner, Creative Director van het Atelier Brückner, zijn visie duidelijk
formuleert: „Wij volgen met onze aanpak een holistische, m.a.w.
één geheel vormende filosofie inzake vormgeving. Ons allesomvattend en interdisciplinair uitgangspunt bij de vormgeving omvat
architectuur, tentoonstellingen, tentoonstellingsobjecten, inhoud,
licht en klank, film en media”. Prof. Uwe R. Brückner dweept met
„Immersive Environments”, binnen welke de informatie zich niet
opdringt naar de waarnemer, maar op verzoek en al naar behoefte op te vragen is. De toeschouwer krijgt een heel bijzondere rol
toegewezen. Hij is geen stilzwijgende, passieve partij meer, maar
wordt betrokken en als onderdeel van de enscenering direct aangesproken. De moderne participatie kan de deuren openen tot
onbekende werelden, waarin hij een actieve deelnemer wordt.

lightlife 09

FOTO’S

Door het gebruik van nieuwe, meestal interactieve media en
de betrokkenheid van sterke elementen en dramaturgische vertelwijzen wordt de klassieke tentoonstellingsruimte al jarenlang altijd
opnieuw compleet door elkaar geschud. Deze nieuwe uitwisseling van creatieve middelen vervaagt meer en meer de tot nu toe
strikte grenzen van de beroepsvelden architectuur, interieurarchitectuur, theater, film, wetenschap en kunst. Net in dit spanningsveld zijn de helden van de ruimte ongemeen succesvol werkzaam.

Nils Clauss (boven), Christian Krass (links onder), TRIAD Berlino (rechts onder)

een bepaalde manier in de ruimte in een ruimte neerzetten. Een
mooi voorbeeld hiervan zijn de kunstkamers en rariteitenkabinetten uit de 17de eeuw. De scenografie was dus reeds een vast
bestanddeel in de aanloopfase naar het ontstaan van musea, lang
voordat dit anglicisme bestond. En scenografie is tot op heden in
beslissende mate betrokken bij de verdere ontwikkeling van de
musea.

REPORTAGE

Architecte Anna Klingmann gaat zelfs nog een stap verder.
„Idealiter is er bij de scenografie geen waarnemer. De waarnemer wordt veeleer een acteur in een driedimensionale omgeving,
waaraan hij of zij actief mee vorm geeft”, licht zij toe. Omdat haar
bedrijf Klingmann Architecture + Brandscapes gebouwencomplexen en zelfs interieurs over de hele wereld ontwerpt, heeft de
uiteenzetting over de participatie van bezoekers en waarneming
in de meest uiteenlopende culturen voor haar veel belang: „Bij elk
van onze projecten gaat het er ons om, een unieke identiteit te
creëren die op de respectievelijke plaats en de betreffende cultuur
betrekking heeft. Het verhaal, dat hierbij verteld wordt, is dan ook
helemaal verschillend van cultuur tot cultuur, van land tot land
en van regio tot regio”. Voor het project Khawr Awqad in Oman
werd door haar een uitgestrekt areaal gepland dat aan de lokale
omstandigheden aangepast werd en een ecologisch resort, een
op een dorp gelijkende woonwijk en een groot park omvat.
Boven culturen uit communiceren, is de wens van Tristan Kobler die bij zijn architectuur – net zoals een regisseur – de bezoekers door de ruimte leidt als door een theaterstuk. „Scenografie
speelt immers altijd met de verleiding van de waarnemer en leidt
hem in een bepaalde richting, creëert een sfeer, een gevoel of
belichaamt een houding.” Bij de door Holzer Kobler Architekturen
uitgevoerde herinrichting van de mathematisch-natuurkundige
salon in de Staatliche Kunstsammlung Dresden is dit uitgangspunt te bewonderen.
Voor Tristan Kobler is het bij de planning beslissend van meet
af aan een duidelijk opzet te formuleren. Wat is de boodschap,
wat dient er bij de bezoeker te blijven hangen? Deze vragen stelt
hij zichzelf in samenwerking met curatoren, bouwheren en op-
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drachtgevers – een doelgerichte dialoog. Daarbij een gemeenschappelijke taal te vinden, zonder bij de kleinste gemene deler te
eindigen, is één van de grote uitdagingen van scenografisch werk.
Zijn motto: „Men moet binnen een tijdspanne van drie minuten de
tentoonstelling kunnen doorlopen en toch de essentie begrepen
hebben”.
Een gelijkaardig uitgangspunt volgt Susanne Schmidthuber
die in haar merkscenografieën haar „Verhalen in de ruimte” wil
vertellen – echter „zonder woorden”. Het designteam is er bij de
IAA 2013 in geslaagd, de Audi-stand op de jaarbeurs helemaal
op zijn kop te zetten. Dit verbluffende ruimtebeeld liet de bezoekers verbaasd doen zwijgen. De „hangende stad” opende een
ongewone perspectiefwisseling en haalde de bezoekers uit hun
kijkroutine. Zo de gevoelswerelden van de waarnemers aan te
spreken, is voor Schmidhuber een noodzakelijk onderdeel van het
vormgevingsproces. Voor de verrijking van deze gevoels- en informatiewerelden zoekt het Büro Schmidhuber steeds naar technische innovaties en ziet het Augmented Reality „als een nieuwe
sleutel tot de interactieve ruimtebeleving.”
Zo leeft de scenografie van haar voorvechters en van de aan
haar inherent aanwezige, discursieve kracht. Naar aanleiding van
de „Scenography Biennale” in Stuttgart werd in november 2013
een platform gecreëerd dat zich gewijd heeft aan het debat over
verschillende uitgangspunten bij de vormgeving, de uitwisseling
en de ondersteuning van onderwijs. De zaak met de boom, die
niemand hoorde vallen, heeft niemand daarbij aangehaald. De
scenografie is ogenschijnlijk boven de zoektocht naar het nut uitgekomen. Doel bereikt.

Duits Voetbalmuseum in Dortmund
– de scenografen trekken alle
registers van de multimediale
presentatie open.
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Zonder grenzen
In zijn atelier in Londen vertaalt de veelgevraagde
ontwerper Thomas Heatherwick zijn kennis en zijn
ervaringen naar kunst, design en architectuur.

F O T O ’ S Heatherwick studio I L L U S T R A T I E Martin Mörck T E K S T Eva Steidl
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Thomas Heatherwick,
oprichter van de Heatherwick
Studio in Londen

Hij is de jongste vormgever aan wie de felbegeerde titel
“Royal Designer“ verleend werd. In 2010 bewonderden de Britten
op de wereldtentoonstelling in Shanghai zijn poëtisch Landespavillon en in 2012 keek de wereld toe met welke vertellingskracht Thomas Heatherwick het olympisch vuur deed ontvlammen. Waarom het niet overdreven is, Heatherwick als “Leonardo
da Vinci de moderne“ te betitelen, wordt duidelijk wanneer men
een bezoekje aan zijn studio in Londen brengt.
Thomas Heatherwick’s kantoor heeft weg van een bijenkorf:
bij het betreden van de lokalen, die recht tegenover het internationale station St. Pancras, één van de belangrijkste verkeersknooppunten van Londen liggen, ondervindt men meteen de
bedrijvigheid en geconcentreerde energie die hier heerst. Een
aantal medewerkers rolt een reusachtige stapel materiaalstalen
door de toegangsdeur, uiterst nauwkeurig wordt de glasstolp van
een architectuurmodel opgewreven terwijl tussen halfhoge rekken, die als enige scheidingselementen het kantoorlandschap
structureren, meerdere groepen creatievelingen samen zitten om
te brainstormen. Iedereen lijkt hier exact te weten, wat er gedaan
moet worden. En op een inspirerende manier werkt deze gestructureerde bedrijvigheid als een choreografie, die uit Heatherwick’s
werken op te maken is.
Een roterende fauteuil, een rolbare brug en een harig tentoonstellingsgebouw hebben hem bekend gemaakt. Maar Thomas
Heatherwick heeft eigenlijk altijd al ontworpen. Niet met het doel
om ontwerper te worden, maar aanvankelijk op basis van kinderlijke nieuwsgierigheid en geestdrift voor dingen, machines, instrumenten en bouwwerken. Hij herinnert zich zijn eerste ontwerpen
– toen was hij 10 jaar oud. En zijn reusachtig materiaalmagazijn
met oude autoslangen, televisieapparaten en elektrisch schroot,
waarmee hij zijn kamer in een werkplaats omtoverde. En ook het
feit dat zijn vader hem boeken over Victoriaanse bouwmeesters
gaf, die zijn belangstelling voor de immense inventieve geest van
universele geleerden wekten. Zijn grote promotor Sir Terence

Conran zegt dat Heatherwick vandaag de dag zelf een uitzonderlijk talent is. Dergelijke lofliederen doen hem evenwel weinig.
En al helemaal gaat hij eender welke discussie uit de weg, wat hij
nu eigenlijk is: ontwerper of architect? Kunstenaar of knutselaar?
Thomas Heatherwick is een doener. Of het nu om iets groots of
iets kleins, een gebouw of een voorwerp gaat: hij wil ontwerpen.
Een veel bediscussieerd project is momenteel een voetgangersbrug die de noordelijke oever van de Theems met de zuidelijke oever, de Southbank, dient te verbinden: een gigantische berm
met een lengte van bijna 400 meter, waarvan de begroeiing de
grootsteden dient te laten vergeten dat deze zich in het centrum
van een metropool bevindt. Het model van de brug is op indrukwekkende wijze over een lengte van een paar meter door de studio gespannen zodat reeds in deze dimensie duidelijk wordt, met
welke precisie een dergelijk project gestalte krijgt. Alleen al in zijn
werkplaats, die een derde van de studioruimten in beslag neemt
en de kern van de studio vormt, stelt Thomas Heatherwick 12
medewerkers tewerk, die zich over de modelbouw buigen – want
het prototype is zijn belangrijkste instrument om uiteenlopende
standpunten te kunnen innemen. Omdat hij een idee met zijn
handen moet kunnen vastgrijpen, vormen, begrijpen en herzien.
Zeker ook wanneer het om een gebouwconcept gaat, waarbij de
menselijke relatie relatief beschouwd al te gemakkelijk verdwijnt.
Presentaties en besprekingen houdt Heatherwick het liefst
in zijn studio: daar waar ideeën in objecten omgetoverd worden,
modellen en materialen en vooral de medewerkers ter plaatse
zijn, waarmee hij aan grote projecten zoals de „Garden Bridge“
werkt. Zijn klanten nemen graag een duik in zijn heel actieve microkosmos – achter een mobiele glazen wand, waarmee in een
handomdraai een besprekingszone afgezonderd kan worden,
verdringen technische experts en constructeurs elkaar rond een
beeldscherm. Want het brugproject bevindt zich in de beslissende fase: terwijl de critici en juryleden het licht op groen gezet
hebben, gaat het nu om concrete realisatiekwesties en komt het
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er vooral op aan, het publiek te overtuigen. Vier van de in totaal
150 miljoen, die de constructie zal kosten, heeft de exploitatievennootschap „Transport for London“ vooraf gefinancierd. Voor
de rest komt het er nu op aan, financiers te vinden. Als alles zoals
gepland opschiet, zou de brug reeds in 2017 afgewerkt worden.
Een zeer ambitieus doel, maar Heatherwick is optimistisch.
Zijn grootste talent ligt misschien in het feit dat hij geen enkele
dimensie vreest. In tegendeel: hoe groter het project, hoe duidelijker zijn capaciteiten om zich in elk detail te kunnen inleven en
om iets te creëren, dat met zijn belangstelling voor kleine dingen
strookt. Hijzelf noemt dat „rasteren“ en „zoomen“, wat betekent
dat hij en zijn team te allen tijde in elk stadium van een project het
perspectief tussen Masterplan en gedetailleerde oplossing wisselt. Nooit zou hij zijn team een snelle schets ter realisatie toewerpen en meestal treft men hem aan daar waar er gewerkt wordt.
Aan Heatherwick’s projecten werken ingenieurs, architecten,
product- en landschapsontwerpers, projectmanagers, beeldhouwers, decorontwerpers en sierkunstenaars – momenteel zijn
dat er 140 in totaal. Als men dit samenspel als multidisciplinaire
creatie zou willen bestempelen, schudt de geletterde productontwerper kordaat het hoofd. Het zou hem enkel en alleen om
een driedimensionale vormgeving te doen zijn, om welke reden hij
zijn projecten ook niet “gebouwen”, “meubelen” of “producten”
noemt – maar ideeën. Hun gedaante zou vooral één ding moeten
zijn: menselijk.
Een project dat de hype rond zijn persoon de voorbije jaren
aangewakkerd heeft, is de Routemaster Bus. Heatherwick kreeg
de opdracht de klassieker opnieuw uit te vinden. Een immense
uitdaging die hij met één enkele vraag benaderde: kan er aan de
Londense bus vandaag de dag beter vorm gegeven worden en
kan ze 40 % minder benzine verbruiken? Geen gemakkelijke opgave, maar in 2012 werden de eerste Heatherwick-bussen met hybride aandrijving in gebruik genomen. Direct vóór de deur van het
kantoor vertrekken ze, onder andere ook naar het oosten van de
stad, waar H
 eatherwick tijdens de Olympische Zomerspelen het
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publiek ervan overtuigde dat hij niet alleen objecten maar ook momenten van de grootste uitdrukkingskracht kan voorzien. Steeds
gedreven door de vraag hoe men materialen en vormen zelfs bij
projecten met een enorme draagkracht in menselijke dimensies
kan gebruiken, heeft hij een Olympisch vuur laten ontvlammen dat
uit 204 afzonderlijke koperen kelken bestond en door atleten van
alle deelnemende landen aangestoken werd. De kelken werden in
Heatherwick’s modelbouwwerkplaats gevormd, aanvankelijk als
papieren versie op ware grootte, later sleutelde het team daar aan
de behandeling van het koper met ambachtelijke methoden zoals
ze bij de restauratie van auto’s toegepast worden.
Zijn werkplaats betitelt Thomas Heatherwick als geheim wapen, waarop hij ook kan rekenen als al het andere mislukt. Niet
zelden ontwikkelt hij hier nieuwe instrumenten omdat datgene dat
hem te binnen schiet als middel om het doel te bereiken, gewoon
nog niet of slechts in andere proporties bestaat. De kleine plasticinedoos is het beste voorbeeld: altijd weer duikt deze als initiële
idee in Heatherwick’s werken op. Door kleurrijke plasticine door
een geperforeerde plaat te persen, knutselen kinderen gevarieerde kapsels, Thomas Heatherwick brengt de extrusiemethoden
over naar zitbanken en complete huisgevels. En omdat dergelijke vondsten voor hem zeer belangrijk zijn, zet hij de knutselset
in een rijtje naast alle objecten die hij in ontelbare rekken in zijn
studio verzamelt: modellen, prototypes, stalen van stoffen, bouw
elementen, materiaalstalen en instrumenten die hij verzamelt: die
hij verzamelt: zelfs een houten kist, die als solllicitatie van een
medewerker diende. Volgens Heatherwick is niets te nietig en
niets te belangrijk. Zijn talent, op alle vlakken de grenzen van het
mogelijke aftastend, zal hij ons ook in de toekomst op indrukwekkende wijze voor ogen houden – Heatherwick’s ontwerpen
zijn momenteel meer dan ooit in trek. Zijn projecten zijn in elk
geval overtuigende bewijsstukken voor zijn meeslepende zin voor
avontuur bij het creëren, de momentopnamen van in studio een
levendige inzage in één van de momenteel meest boeiende creatieve laboratoria.

Gebouwen, architectuur of
gebeurtenissen – Heatherwick
laat visie werkelijkheid worden.
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Leren van het heelal
In de nieuwe onderzoeksfaciliteit «:envihab» toetst het
DLR-Instituut voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde naast
de gevolgen van de gewichtloosheid ook het fysiologische
effect van het licht op de mens. Voor reizen door het heelal
zijn beide aspecten niet oninteressant.

F O T O ’ S Christian Gahl T E K S T Armin Scharf
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Door de gevel die voornamelijk uit glas
bestaat en de zes lichthallen dringt er veel
daglicht het binnenste gedeelte van het
gebouw binnen.

Pal naast de luchthaven van Keulen beginnen de oneindige
wijdten van het heelal – lanceerplatforms zijn hier echter niet te
vinden want de reizen door de omloopbaan en ver daarbuiten
vinden plaats vanop de grond. Hier bij het Instituut voor Luchten Ruimtevaartgeneeskunde van het Duits Centrum voor Luchten Ruimtevaart wordt gesimuleerd, welke gevolgen een langer
durend verblijf aan boord van een ruimtevoertuig heeft. Vooral
de gewichtloosheid en complexe fysiologische veranderingen –
zo bijvoorbeeld spier- en botatrofie – staan bij de onderzoekers
centraal.
Voor dergelijk onderzoek staat niet alleen een volledig nieuw
onderzoekslandschap ter beschikking dat „:envihab” beschermt
door een lang uitgestrekt, zwevend bouwlichaam met witte, geperforeerde gevel, recht tegenover het oude gebouw van het instituut op het DLR-terrein. „:envihab” staat voor „environment” en
„habitat”, hier lopen onderzoeken zoals het „Bedrustonderzoek”,
een maximaal drie maanden durende test die van de proefpersonen slechts één ding verlangt: in bed te blijven. Deze richtlijn is zo
strikt, dat de proefpersonen om te douchen via een speciaal ligbed naar een ander bed overgebracht worden. En steeds bevindt
het hoofd zich lager dan de benen, het ligvlak heeft een helling
van zes graden – deze positie is in het bijzonder geschikt om gewichtloosheid te simuleren, aldus de onderzoekers.
lightlife 09
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Achter de zware cilindrische betonnen wand
draait een centrifuge met korte armen. Kan
toegenomen zwaartekracht hulp bieden tegen de
gezondheidsrisico’s van gewichtloosheid?

Alleen voor deze „bedrustonderzoeken” staan er bij „:envihab”
twaalf proefpersoonkamers ter beschikking, uitgerust met de vermelde ligdoucheruimten, speciale weegschalen, een complete
keuken en een gemeenschappelijke ruimte. Die is weliswaar niet
noodzakelijk om continu plat te liggen, maar wel voor het onderzoek naar de effecten van isolatie op groepen die een lange reis
door het heelal simuleren.
In het slaap- en fysiologielaboratorium van „:envihab” gaat het
ook om zeer aardse thema’s. Zo onderzoekt men hier bijvoorbeeld de gevolgen van ploegenarbeid, slaapgebrek of onregelmatige arbeidstijden – en de invloed van het licht. Het circadiaan
ritme van het daglicht definieert de waak- en slaapfasen van de
mens – receptoren in het netvlies registreren de verandering van
kortegolflichtaandelen en sturen via de afscheiding van melatonine de vermoeidheid. In de slaaplaboratoria kan dit ritme doelgericht opgeschort of al helemaal onderbroken worden – en kunnen
daarbij de gevolgen voor de toestand, de gezondheid en het prestatievermogen waargenomen worden. Het daarvoor noodzakelijke diffuse en variabele licht leveren de met LED’s uitgeruste lichtplafonds in de voor de proefpersonen bestemde ruimten, maar
ook daar waar de testpersonen met de positronemissietomograaf
(PET-MRT) onderzocht worden.

Samen met het DLR-instituut heeft Zumtobel het modulaire
lichtplafond ontwikkeld, waarvan de CIELOS LED-elementen via
een LITENET-sturing zowel lichtkleuren als luminanties exact en
dynamisch kunnen produceren. Zodoende kan er traploos en
zonder flikkering tot een minimale helderheid gedimd worden en
kan het RGB-spectrum willekeurig gevarieerd worden. Geringe
opbouwhoogte, duurzaamheid en onderhoudsaspecten waren
nog andere argumenten voor een lichtplafond in LED-versie.
De conclusies van deze circadiane onderzoeken dienen niet
alleen om de wisselwerking tussen licht en gevoeligheid resp.
prestatievermogen te bestuderen, maar ook duidelijk aan te geven, hoe licht geconditioneerd moet zijn om gevaarlijke vermoeidheid op de werkvloer te voorkomen of om de gevolgen van een
jetlag te verlichten.
„:envihab” bestaat evenwel niet alleen uit het slaap- en fysiologielaboratorium: in totaal acht onderzoeksmodules worden
onder één gezamenlijk dak gegroepeerd. En dat is al helemaal letterlijk te nemen, want de architectuur is op het huis-in-huis principe gebaseerd. Alle modules en het grote auditorium staan als
afzonderlijke volumes onder de dakconstructie die het effect van
het gebouw naar buiten toe bepaalt en eigenlijk meer dan een dak
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Traploos kan in het slaap- en fysiologielaboratorium het LED-lichtplafond gedimd
en het complete RGB-spectrum gewijzigd
worden. Met behulp van de moderne
LED-technologie leveren de hier gepresteerde uren belangrijke opmerkingen op
over de invloeden van het circadiane ritme
op het welzijn, het prestatievermogen en
de gezondheid.

is. Want in de stalen draagconstructie bevindt zich de complete
technische infrastructuur van het gebouw. Een kunstgreep want
zo blijkt het 3.500 vierkante meter grote interieur eerder atypisch
voor onderzoek opgeruimd en duidelijk ingedeeld te zijn.
„:envihab” staat ook voor een nieuw zelfbesef van het onderzoek – ging men tot nu toe liever in louter functionele instituten
voor wetenschappelijk onderzoek aan het werk, zo speelt de public relations vandaag de dag een steeds grotere rol. Naast het uiterlijke aspect komt deze paradigmawissel vooral in het binnenste
gedeelte tot uiting. Zo geraakt men van de gelijkvloerse ingang via
een brede en aangenaam vormgegeven neerwaartse trap in de
royale entree. Met haar 150 zitplaatsen grote auditorium en de uitgebreide keukenvoorzieningen is het uiterst geschikt voor externe evenementen. Hoewel onder het grondniveau liggend, verrast
het hele binnenste gedeelte door zeer veel daglicht – daarvoor
zorgen meer nog dan de glazen gevel de in totaal zes lichthallen
die het gebouw op verschillende plaatsen verticaal doordringen
en zodoende de verbinding met de hemel daarboven tot stand
brengen – helemaal in de zin van het centrale DLR-thema dat de
architecten hier handig interpreteerden.
Gezien het gevoelige karakter van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, kan deze zone door middel van een scheidingswand opgesplitst worden. Maar omdat het volume van glas is,
blijft de ruimtelijke beleving bewaard. Zo bevindt er zich in het
centrum een cilindrische module met een massieve betonnen
wand, in wier binnenste gedeelte een centrifuge met korte armen
draait. Met behulp daarvan wordt bestudeerd, of toegenomen
zwaartekracht doelgericht als tegenmiddel tegen de risico’s van
gewichtloosheid voor de gezondheid gebruikt kan worden. Aanvankelijk op een langdurig verblijf in het heelal gebaseerd, leiden
de resultaten ook tot nieuwe bevindingen op het gebied van osteoporose, spieratrofie of hart- en vaatziekten.

O P D R A C H T G E V E R Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Keulen/D
A R C H I T E C T U U R Grass Kramer Löbbert en Prof. Uta Graff Architekten, Berlijn/D
L I C H T C O N C E P T Schlotfeldt Licht, Berlijn/D
L I C H T - E N E L E K T R O P L A N N I N G G Carpus + Partner AG, Hattersheim/D
E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E R+S Solutions GmbH, Radebeul/D
L I C H T O P L O S S I N G CIELOS LED-modules, LITENET lichtsturing
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Succesfactor Licht
Een door Zumtobel en de groep Nymphenburg doorgevoerd
laboratoriumonderzoek maakt voor het eerst emotionele reacties
van mensen op uiteenlopende lichtscenario’s op het Point of Sale
(POS) empirisch meetbaar.
F O T O ’ S Zumtobel T E K S T Roland Pawlitschko
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Recent neurowetenschappelijk onderzoek
toont aan dat ongeveer
90 % van de aankoopbeslissingen wordt
beïnvloed door
emotionele factoren en
onbewuste reacties.

Ondanks online-handel en spoedleveringen zullen fysieke
verkooppunten ook in de toekomst niet aan belang inboeten.
Voor klanten staat bij het winkelen namelijk niet alleen de aankoop van producten centraal. Veeleer zoeken ze het menselijke
contact en willen ze de artikelen daarenboven in alle functionaliteiten en mogelijkheden beleven. De nieuwste neurowetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat zowel deze aankoopbeleving als aankoopbeslissingen door emotionele factoren
en voor ongeveer 90 procent ook van onbewuste beslissingen
afhangen. De voor het POS optimale verlichting is in dit verband van essentieel belang. Enerzijds worden de artikelen pas
daarmee visueel goed waarneembaar. En anderzijds lukt het
pas met de aangewezen lichtscenario’s, zintuiglijk in het oog
springende ruimten te creëren, waar de mensen ook gedurende
langere perioden graag vertoeven.
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Met behulp van 3D-simulatie werd de proefpersonen van
het onderzoek een shopsituatie met uiteenlopende
lichtscenario’s getoond. Een empirische meting gaf daarbij
uitsluitsel over niet-beïnvloedbare lichaamsreacties. Zo
konden aan de individuele „Limbic® Types” duidelijke
voorkeuren toegewezen worden.

Om het effect en de kwaliteit van licht in winkelruimten te
kunnen beoordelen, worden klanten tot nu toe met de meest
uiteenlopende enquêtemethoden naar hun subjectieve indrukken gevraagd – onbewuste gewaarwordingen konden daarmee
niet geregistreerd worden. Een stap verder gingen de Zumtobel
onderzoekers daarbij samen met de groep Nymphenburg, het
wereldwijd toonaangevende adviesbedrijf en marktonderzoeksbureau voor merkpositionering met zetel in München. In het kader
van een in het jaar 2013 met 48 deelnemers doorgevoerd laboratoriumonderzoek ontwikkelden ze een teststructuur die het voor
het eerst mogelijk maakte, het emotionele effect van licht empirisch meetbaar te maken.
De basis vormde het inzicht dat sociodemografische beschrijvingen zoals leeftijd, inkomen of geslacht lang niet volstaan om mensen in doelgroepen samen te voegen. In de praktijk
blijkt het veel doeltreffender in plaats daarvan de door de groep
Nymphenburg ontwikkelde karakterisering van de mensen in zeven verschillende „Limbic® Types”, m.a.w. persoonlijkheidstypes
(genieters, hedonisten, avonturiers, performers, gedisciplineerde
personen, traditionalisten en harmoniserende personen) te hanteren. Het doel van het onderzoeksproject was het vergaren van

 asiskennis hierover, en analyseren hoe deze zeven groepen
b
emotioneel op de meest uiteenlopende lichtscenario’s op het
Point of Sale (POS) reageren.
De teststructuur bestond uit een panoramascherm dat de
onbewogen 3D-simulatie van een modeshop toonde, waar op
kledingrekken, schappen en lage kasten kledingstukken gepresenteerd werden. De tussen 19 en 62 jaar oude mannelijke
en vrouwelijke proefpersonen van alle „Limbic® Types” zaten
rustig op een stoel en bekeken achtereenvolgens in totaal 20
lichtscenario’s die bijvoorbeeld uiteenlopende basis- en accentverlichtingen, kleurtemperaturen, contrasten en lichthoeveelheden toonden. Het bijzondere daarbij was de gelijktijdige empirische meting van talrijke, door de proefpersonen niet actief
beïnvloedbare lichaamsfuncties. Op basis van deze door het
„Limbic® Emotional Assessment” vastgestelde psychofysiologische waarden konden de zeven „Limbic® Types” in drie groepen
met een gelijkaardig reactiegedrag ingedeeld worden. Bovendien
konden er duidelijke uitspraken gedaan worden over welke parameters van de lichtscenario’s bij bepaalde doelgroepen positieve
of negatieve emoties, activering of ontspanning, teweegbrachten.
Hoewel het voor de aan het onderzoek deelnemende personen vaak nauwelijks mogelijk was wijzigingen met het blote oog
te onderscheiden, toonden de meetresultaten aan dat de mensen
van alle „Limbic® Types” zelf op minieme veranderingen tussen
de afzonderlijke lichtscenario’s individuele emotionele reacties
vertoonden. Zo gaven sommige doelgroepen de voorkeur aan
zakelijk evenwichtige verlichting met een brede lichtverdeling en
warm wit licht, terwijl andere doelgroepen zich eerder door een
zeer nauwe, dramaturgische lichtverdeling met koud wit licht aangesproken voelden. Tot slot maakte het laboratoriumonderzoek
echter ook duidelijk dat er geen lichtscenario is, waarop alle types
even goed reageerden. Nochtans waren er op zichzelf staande
verlichtingsprofielen waar te nemen, waarop telkens meerdere
„Limbic® Types” overwegend positief reageerden. Met deze kennis worden er voor de retailsector geheel nieuwe mogelijkheden
geboden als het erop aankomt een op de doelgroepen afgestemde verlichting te bieden en de verblijfsduur van de klanten te verlengen.
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Licht en
emoties in
shops
Interview met dr. Hans-Georg Häusel
van de groep Nymphenburg
F O T O Andrzej Siegmund I N T E R V I E W Roland Pawlitschko

Mijnheer dr. Häusel, kunt u kort beschrijven hoe de „Limbic®-
benadering” tot stand kwam en welke plaats deze bij het huidige
onderzoek inneemt?
D R . H A N S - G E O R G H Ä U S E L In het begin van mijn neurowetenschappelijke onderzoeksactiviteiten stelde ik vast dat er in de
psychologie net zoals bij het hersenonderzoek zeer veel theorieën
waren die zich weliswaar op telkens interessante wijze over het
onbewuste en de emoties bogen, maar die in elk geval nauwelijks
met elkaar verbonden waren. In tegenstelling hiermee trachtte ik
een holistisch model te ontwikkelen dat niet alleen al deze bevindingen bijeenbrengt, maar ook in de praktijk bruikbaar is. Resultaat was de „Limbic®-benadering” die in vakkringen intussen als
één van de beste methoden geldt om emotie- en motivatiesystemen te beschrijven.
In welke domeinen wordt deze methode door de groep
Nymphenburg vandaag de dag benut?
D R . H A N S - G E O R G H Ä U S E L De bijzonderheid van de
„Limbic®-benadering” is te vinden in het feit dat ze gemakkelijk
te begrijpen en toe te passen is en toch op een solide wetenschappelijk fundament steunt. En omdat van menselijke emoties
overal sprake is, zijn er ook nauwelijks domeinen, waarin daarmee
niet gewerkt kan worden. Tegenwoordig adviseren wij grote handelsmerken, banken en automobielconcerns – om het even of het
om de positionering van merken of om bijzondere klantervaringen
gaat.
Welke rol speelt licht op het POS in vergelijking met andere
factoren zoals bijvoorbeeld de binnenhuisarchitectuur, de productdragers of het uitzicht van de verpakkingen?
D R . H A N S - G E O R G H Ä U S E L Wij nemen altijd opnieuw waar
dat het belang van licht voor het POS dramatisch onderschat
wordt en dat in plaats daarvan fantastische verpakkingen of winkeluitbreidingen centraal staan. De producten krijgen pas echt
hun emotionele effect door de enscenering met licht. Maar ook
wat de winkel zelf aan emotionele signalen uitstraalt, wordt in essentiële mate door het licht beïnvloed. Nochtans kwam tot nu toe
niemand op het idee, dit thema eens vanuit het oogpunt van de
neurowetenschap, m.a.w. vanuit een heel ander perspectief, te
benaderen.

Wat onderscheidt het in samenwerking met Zumtobel doorgevoerde laboratoriumonderzoek van hetgeen in dit onderzoeksdomein tot dusver onderzocht werd?
D R . H A N S - G E O R G H Ä U S E L Terwijl de meeste onderzoekers eerder op doelgroepen afgestemd zijn en ernaar streven
stemmingen voort te brengen of producten te ensceneren, hebben wij voor het eerst neuromarketingmethoden toegepast om de
emotionele werkingsfactoren nauwkeuriger te onderzoeken. Met
de klassieke enquêtetechnieken komt men op dit gebied namelijk niet ver omdat licht zeer grote onbewuste invloeden op de
mensen uitoefent. Wanneer men mensen er direct op aanspreekt,
kunnen ze vaak nauwelijks iets over licht zeggen – beduidend
minder in elk geval dan bijvoorbeeld over de akoestiek, waarbij
het bewustzijn doorgaans veel actiever is. Desondanks speelt
licht bij de modellering van onze stemmingen een zeer beslissende rol. Wie dus empirisch meetbare en ook tastbare gegevens wil
verzamelen, moet zich over het onbewuste buigen en daar een
meting doorvoeren, waar de emotionele reacties van de mensen
ontstaan.
Waarom zijn laboratoriumonderzoeken voor neurowetenschappelijk onderzoeking zeer goed geschikt in de retailsector?
D R . H A N S - G E O R G H Ä U S E L Bij het vergaren van objectieve gegevens hebben laboratoriumonderzoeken in principe het
voordeel dat alle prikkels en daardoor uiteindelijk ook oorzaak en
effect nauwkeurig gecontroleerd en vergeleken kunnen worden.
Precies dat is bij een veldonderzoek, bijvoorbeeld in een bestaande shop, slechts in beperkte omstandigheden mogelijk omdat
daar zeer veel prikkels op de proefpersonen toekomen. Bij de benadering van de resultaten kan dan vaak niet meer zo gemakkelijk
geclassificeerd worden, van waar effectief de gemeten effecten
komen – van hetgeen dat te onderzoeken was of misschien toch
van de stooreffecten.
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Kleine auto –
grote indruk
Flagshipstore BMW MINI in Frankfurt
F O T O ’ S Hartmut Nägele T E K S T Roland Pawlitschko
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Met dimbare plafondinbouwarmaturen
kunnen de nieuwe wagens zoals
sterren op het podium volop in de
kijker gezet worden.

Het ontwerp van de Flagshipstore van BMW MINI voor nieuwe en tweedehands wagens in Frankfurt is gebaseerd op een
opmerkelijk eenvoudig en tegelijk buitengewoon zinnenprikkelend geënsceneerd architectuurconcept. Op een oppervlakte
van ruim 2.500 vierkante meter worden er zowel nieuwe als
tweedehands wagens gepresenteerd, duidelijk van elkaar gescheiden door een over de complete diepte van het gebouw
doorlopende middenas, waar zich naast de ingang ook een
evenementenzone met podium en een shop bevinden.
Aan welke kant nu gloednieuwe resp. jonge tweedehands
voertuigen staan, is ondanks een homogeen ruimtelijke effect, een
zwarte vloerbedekking, zwarte ronde staanders en een grijs/zwarte plafondinrichting op het eerste gezicht vast te stellen – minder
aan de zonder uitzondering tot hoogglans opgewreven auto’s dan
veeleer aan de aard van de opstelling en van de verlichting. Zo
komt de zone „MINI Next”, zoals de tweedehands wagens liefdevol genoemd worden, door de naast elkaar geplaatste Mini’s als
een elegante parkeergarage over, terwijl de luchtige presentatie
van de nieuwe wagens aan de andere kant een uitnodigend parcours voor flaneurs laat ontstaan. Daarbij passend creëren dimbare, in heldere lijnen aan het plafond geïnstalleerde SLOTLIGHT
armaturen met natuurlijk geëloxeerde aluminium behuizing een

zeer gelijkmatig licht bij de tweedehands wagens. Aan de andere
zijde van de middenas daarentegen zorgen zwenkbare, eveneens
dimbare CARDAN LED plafondinbouwarmaturen zowel voor de
basisverlichting als voor de doelgerichte verlichting van de nieuwe wagens die door de aanzienlijk afnemende helderheid van de
omgeving als kunstwerken in de kijker gezet worden. Een zorgvuldig gepland armaturenraster zorgt voor de randvoorwaarde dat
dit effect in elke willekeurige positie in de voor nieuwe wagens
bestemde zone realiseerbaar is. Voor extra flexibiliteit en ensceringsmogelijkheden zorgt een DALI-sturing, waarmee de meest
uiteenlopende, van dag, jaar en event afhankelijke lichtstemmingen geproduceerd kunnen worden. Tijdens de hoofdopeningsuren verschijnt dit toonbeeld voor toekomstige showrooms echter
als terughoudend elegante achtergrond, tegen welke alleen de
auto’s de sterren zijn.

O P D R A C H T G E V E R BMW MINI, Frankfurt/D
A R C H I T E C T U U R geiseler gergull architekten. GmbH, Frankfurt/D
L I C H T P L A N N I N G JK Lighting Design, Büttelborn/D
E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E Ziesler Elektrotechnik GmbH, Obernburg/D
L I C H T O P L O S S I N G lichtlijn SLOTLIGHT, spots CARDAN LED, IYON
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De natuur als
inspiratie
L’Occitane en Provence in de Carrousel du Louvre in Parijs
F O T O ’ S Hartmut Nägele T E K S T Roland Pawlitschko
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Doorslaggevend voor de keuze van het
lichtdesign waren de hoge waarde van de
kleurweergave en de energie-efficiëntie.
Zo draagt ook de verlichting bij tot het
engagement van de firma L’Occitane voor
natuur en milieu.

De levenswijze en de natuur van de Provence met al haar geuren en kleuren op een authentieke manier treffend weergeven,
behoorde van meet af aan tot de fundamentele doelstellingen
van cosmeticaproducent L’Occitane en Provence. Dit wordt
enerzijds weerspiegeld de in sobere potjes en tubes gebottelde
parfums en verzorgingsartikelen, maar anderzijds ook in de in
meer dan 100 landen gerunde boetieks die uitnodigen om een
„reis naar de natuur en naar de Zuid-Franse regio” te maken.
Bij de nieuwe boetiek in de Carrousel du Louvre in Parijs begint deze reis in het door Ieoh Ming Pei ontworpen, ondergrondse
shopping center die door een op zijn kop gezette glaspiramide
vermaardheid verwierf. In tegenstelling tot de eerder koele elegantie van de passage staat de klanten achter een etalage een
soort van Provençaalse markt met traditionele houten meubelen, donker parket, kleine keramische tegels en gevlochten
boodschappenmanden te wachten. Karakteristiek zijn echter ook
de alomtegenwoordige okertinten – een herinnering aan de rotsen
van het Luberon gebergte en het specifieke licht van de Provence
– evenals een doorschijnend glazen dak met achtergrondverlichting, door welk het warme zonlicht in het interieur lijkt te vallen.

Zowel ter ondersteuning van de buitengewoon gecultiveerde
sfeer als in de zin van een flexibele lichtoplossing, die niet alleen
voor een aangename basisverlichting maar ook voor millimeterprecieze accentverlichtingen geschikt is, opteerden opdrachtgever en ontwikkelaar voor in totaal 70 IYON LED spots met een
identiek warmwitte kleurtemperatuur (3.000 Kelvin). Telkens op
rails gemonteerd, bevinden de spots zich in de etalage, maar ook
onder en op de galerij – deels als spot, deels als „Wideflood” met
een ver schijnende optiek. Doorslaggevend voor de keuze voor
deze oplossing, waartoe ook 16 LED inbouwdownlights PANOS
INFINITY voor de verlichting van de kassazone behoren, was
naast de hoge kleurweergave (Ra 90) ook de hoge energie-efficiëntie die niet alleen kostenbesparingen mogelijk maakt, maar
ook met het engagement van L'Occitane voor natuur en milieu
rekening houdt.
O P D R A C H T G E V E R L’Occitane, Parijs/F
A R C H I T E C T U U R L’Occitane Retail Architect Team, Parijs/F
L I C H T C O N C E P T Malherbe Design / L’Occitane, Parijs/F
L I C H T O P L O S S I N G LED spot IYON,

LED downlight PANOS INFINITY
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Een feest voor
de zintuigen
Maison Ladurée in Parijs
F O T O ’ S Damien Guicheteau T E K S T Roland Pawlitschko

lightlife 09

45

PROJECTEN

Met regelbare LED-spots kunnen zoete
lekkernijen briljant en met een minimale
warmteontwikkeling verlicht worden.

Ladurée staat wereldwijd bekend voor haar macarons die
steeds in een fraaie omgeving en een unieke sfeer gepresenteerd worden. „Les Marquis”, het nieuwe filiaal van Maison Ladurée in de buurt van het Parijse Place Vendôme, hecht dan ook
veel belang aan het zorgvuldig verlichten van de kleurrijke lekkernijen. Plafonds in pleisterkalk, wandreliëfs en kroonluchters
in Murano-kristal zorgen samen met de moderne, bij de binnenhuisinrichting gebruikte materialen voor een buitengewone
elegantie. Het totaalbeeld wordt nog verder geperfectioneerd
door de minimale LED-verlichting zodat de bezoekers een onvergetelijke belevenis geboden wordt.
Met deze kennis kwam het er voor het met de verlichting belaste agentschap Voyons Voir vooral op aan, aan twee eisen te
voldoen: de ruimten en materialen zodanig te ensceneren, dat uit
het samenspel een zowel klassieke als hedendaagse sfeer voortvloeit. En een precieze, maar tegelijk ook bescheiden accentverlichting te ontwikkelen die de producten van de patisserie in de
kijker zet, zonder ze – bijvoorbeeld door een te hoge warmteontwikkeling – schade te berokkenen.

op rails gemonteerde LED-spots zich perfect in de architectuur.
Dankzij hun oppervlak van geëloxeerd aluminium passen de kleine beweeglijke spots al even onopvallend in het glazen, uit vitrines en rekken bestaande meubilair.
De inbouw van de 200 individueel regelbare LED-spots werd
geoptimaliseerd door het lichtmanagementsysteem LUXMATE
EMOTION dat door de programmering van uiteenlopende licht
scenario’s – al naar individuele behoeften, seizoen of tijdstip – een
dynamische configuratie van de lichtstemming mogelijk maakt.
Zo komt er voor Ladurée een zo groot mogelijke flexibiliteit tot
stand bij de presentatie van macarons, gebak, chocolade en
andere lekkernijen.

O P D R A C H T G E V E R Ladurée, Parijs/F
A R C H I T E C T U U R Mercure Engineering & Consulting, Boulogne-Billancourt/F
L I C H T P L A N N I N G Voyons Voir, Parijs/F

Om aan deze voorwaarden te voldoen, viel de keuze op
het LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM. Met een optimale verlichting, ook van op grotere a
 fstanden, integreren de afzonderlijk of

E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E Amperelec, Montrouge/F
L I C H T O P L O S S I N G LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM,

lichtmanagementsysteem LUXMATE EMOTION
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Mensen en licht op
kantoor begrijpen
Een samen met het Fraunhofer Instituut voor Arbeidsplanning en
Organisatie (IAO) doorgevoerd mondiaal gebruikersonderzoek over
de luchtkwaliteit op kantoor levert nuttige bevindingen op.
F O T O Zumtobel T E K S T Roland Pawlitschko
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«Nu al toont het onderzoek aan dat er intensiever op individueel geprefereerde lichtkwaliteiten ingegaan moet worden.
Gedifferentieerde, op de gebruiker afgestemde oplossingen
en ook flexibele licht- en regelingselementen groeien uit tot
een centraal bestanddeel van het kantoor van morgen.»
Jörg Kelter uit de afdeling „Workspace Innovation” aan het Fraunhofer IAO

Normen, richtlijnen en ergonomische beoordelingscriteria
bepalen tot op heden de planning van lichtoplossingen voor
kantoorruimten terwijl emotionele, culturele en specifiek aan
leeftijd en functie gebonden verbanden of individuele gebruikersvoorkeuren een eerder ondergeschikte rol spelen. Om meer
over de op kantoor waargenomen resp. verwachte lichtkwaliteit te vernemen, houdt Zumtobel samen met het Fraunhofer
IAO een gebruikersonderzoek. Het doel van de onderzoekers
bestaat erin, met dit langlopende onderzoek de waargenomen
lichtkwaliteit in verschillende kantoorsituaties door een groot
aantal uiteenlopende gebruikers te laten beoordelen en zodoende een veelzeggend beeld te krijgen, welk licht voor wie in
welke situatie het meest geschikt is. Essentieel instrument van
het onderzoek is een meertalig opgestelde online-vragenlijst,
waarmee het gelukt is, daarbij mensen uit de hele wereld te
betrekken.
Tot de opmerkelijke bevindingen van een eerste resultatenrapport van het Fraunhofer IAO behoort het buitengewoon grote
aantal deelnemers. Alleen al binnen de eerste vijf weken namen in
totaal zowat 2.200 kantoormedewerkers uit Europa, Azië, Australië en de VS deel om de lichtsituatie van hun persoonlijke arbeidsomgeving te evalueren. Dat daarbij ruim 60 % van de deelnemers
aangaf over de onderzoeksresultaten geïnformeerd te willen worden, beschouwt dr. Jörg Kelter op de afdeling „Workspace Innovation” aan het Fraunhofer IAO niet alleen als „indicator voor een
hoge belangstelling voor het onderzoek, maar ook als bewijs, hoe
belangrijk de ‚juiste’ lichtoplossingen voor de mensen zijn”.
In principe kan vastgesteld worden dat de meerderheid van
de deelnemers zich op hun werkplek goed voelt en ook de lichtkwaliteit alles bij elkaar genomen als behoorlijk tot goed beoordeelt. Interessant is daarbij het feit dat bijna 68 % van de geënquêteerden 16 tot 20 dagen op kantoor verblijft, bijgevolg dus
32 % van de mensen vaak mobiel werkt. Ongeacht of hun werkplekken bij afwezigheid onbezet blijven of door collega’s benut
worden – efficiënte en individueel stuurbare lichtoplossingen zijn
daarbij in ieder geval onontbeerlijk. Want alleen daardoor lukt het,
het licht in overeenstemming met de wensen van de mensen net
daar ter beschikking te stellen, waar het daadwerkelijk nodig is.

men van verlichting beschikt, maar dat deze door slechts 17 %
werkelijk gewenst wordt. 83 % goedkeuring krijgen daarentegen
lichtscenario’s met gedifferentieerde lichtoplossingen, diverse armatuurtypes evenals directe/indirecte verlichting. Uit een uitdiepende analyse blijkt dat kantoormedewerkers zich met directe/
indirecte systemen op de werkvloer in principe beter voelen dan
kantoormedewerkers met directe vormen van verlichting. Het
gebruikersonderzoek laat duidelijke voorkeuren bij verlichtingssterkten en lichtkleuren waarnemen. Met betrekking tot de helderheid worden 500 en 800 lux als zeer aangenaam beschouwd.
Verbazingwekkend daarbij is dat bijna 60 % van de deelnemers
voor ≥ 800 lux stemt – een waarde die duidelijk boven het voor
werkplekken vereiste minimale lichtniveau van 500 lux ligt. Met
betrekking tot de kleurtemperatuur zijn tot slot voor in totaal 87 %
van de geënquêteerden duidelijke voorkeuren voor 3.000, 4.000
en 5.000 Kelvin te onderscheiden. Om aan deze individueel uiteenlopende wensen te kunnen voldoen, zijn er armaturen met een
adaptieve kleurtemperatuur noodzakelijk. De evaluatie van de inschakelduur van kunstlicht toonde aan dat dit niet enkel tijdens de
donkere wintermaanden essentieel is. Zo wordt kunstlicht door
ongeveer 60 % van de geënquêteerden meer dan zeven uur per
dag gebruikt terwijl de zomerse vergelijkingswaarde nog altijd
ruim 33 % bedraagt. Een reden daarvoor kan zijn dat 61,2 % van
de geënquêteerden aangaf, niet in de onmiddellijke nabijheid van
een venster te zitten. Deze cijfers maken duidelijk, hoe groot het
belang van kunstlicht is en hoe belangrijk het is, dag- en kunstlicht op elkaar af te stemmen. Gelijktijdig worden er echter ook
grote potentiëlen zichtbaar voor verbeteringen van de efficiëntie
die bijvoorbeeld met behulp van stuurbare lichtoplossingen te realiseren zijn.
Na analyse van deze eerste bevindingen wordt duidelijk: een
hedendaagse kantoorverlichting moet niet alleen gedifferentieerd maar ook zowel intelligent als eenvoudig stuurbaar zijn.
Zodoende kunnen oplossingen probleemloos op de individuele
behoeften van de gebruikers afgestemd worden zodat er ideale
lichtomstandigheden voor de meest uiteenlopende ruimtelijke –
en lichtsituaties ontstaan die uiteindelijk in ruime mate aan het
welzijn en de gezondheid van de mensen bijdragen en tegelijk de
optimale combinatie van lichtkwaliteit met energie-efficiëntie tot
stand brengen.

Een nadere kijk op de persoonlijke voorkeuren toont aan dat
weliswaar 51 % van de onderzoeksdeelnemers over directe vor-
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Licht op maat
Mensen eisen voor hun werkplek gedifferentieerde lichtoplossingen
met flexibele sturingsmogelijkheden. Op basis van deze bevindingen
van het actuele gebruikersonderzoek ontwikkelde Zumtobel het
nieuwe LED armatuur SEQUENCE.
F O T O ’ S Zumtobel T E K S T Roland Pawlitschko

FEHLT

Een SEQUENCE module beschikt over 18 centrale en 24 uitwendige
LED’s met speciale lensoptiek. Zo worden alle belangrijke elementen
in overeenstemming met elkaar gebracht – perfecte antiverblinding,
gericht licht en de beste lichtkwaliteit.
lightlife 09
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«Met de afzonderlijke aansturing van LED-segmenten zijn wij
met SEQUENCE in een revolutionaire productontwikkeling
geslaagd – een armatuur dat nieuwe voordelen schenkt.»
Zumtobel Productmanager Sebastian Schubnell over de ontwikkeling van SEQUENCE

De wensen en denkbeelden van de mensen met betrekking
tot het „juiste” licht op kantoor zijn zo divers als hun bedrijvigheden en werkomgevingen. Om op grond van deze bevinding
de gezondheid en het welzijn van de kantoormedewerkers te
kunnen ondersteunen, volgt Zumtobel holistische benaderingswijzen die zowel gedifferentieerde en intelligente als eenvoudig
te sturen lichtoplossingen toestaan. Met SEQUENCE is Z
 umtobel
nu geslaagd in de ontwikkeling van een door en door opnieuw
doordacht LED pendel- of opbouwarmatuur die aan de basisbehoefte van de gebruikers aan individualiteit voldoet en tegelijk bij alle criteria – van het design over de complete elektronica
tot de sturing – de huidige mogelijkheden van LED technologie
uitput.
Aan het begin van een intensief productontwikkelingsproces
bestond de samenstelling van een interdisciplinair team uit ontwikkelaars van armaturen en systemen, lichttechnici, productmanagers, trendspecialisten en externe partners, zoals lichtdesigners
en architecten. Vóór de ontwikkeling van een concreet product
zetten de teamleden evenwel in eerste instantie een stap achteruit. Ze vergaarden basiskennis, bijvoorbeeld met behulp van een
samen met het Fraunhofer Instituut uitgestippeld onderzoek (zie
p. 46), maar stelden ook bijkomende vragen: hoe kan het bijvoorbeeld lukken om het juiste licht millimeterprecies daar te brengen, waar het effectief nodig is? En wat betekent het voor het
design van LED armaturen als ze niet alleen geadapteerd, maar
in principe nieuw bedacht worden? Niet de in de laatste plaats de
beantwoording van deze beide vragen leidde uiteindelijk tot de
ontwikkeling van kleine LED module-eenheden die SEQUENCE
vandaag de dag zowel decoratief als functioneel kenmerken.
SEQUENCE is opgebouwd uit 14 identieke, achter elkaar gerangschikte en in een vlakke aluminium behuizing ondergebrachte module-eenheden met elk 6 × 3 LED lichtpunten. Een speciale
lensoptiek zorgt voor elke van de 18 centrale LED’s, ondanks geringe afmetingen, voor de optimale antiverblinding van het eigenlijke werklicht. Tegelijkertijd maken de 24 uitwendige LED’s met
behulp van een optimaal afdekframe een diffuus omgevingslicht
en ook een zachte lichtverdeling mogelijk.

LED’s voor een indirect omgevingslicht aan de bovenzijde van
het armatuurlichaam. Door het gebruik van productieve lichtmanagementsystemen zoals bijvoorbeeld LITECOM kunnen de sturingsmogelijkheden in ruime mate uitgebreid worden. Individuele
segmenten kunnen dan niet meer alleen in- en uitgeschakeld of
afzonderlijk gedimd worden. Dankzij de geïntegreerde intelligente
techniek kan het licht veeleer binnen het armatuur in zachte overgangen vloeiend van module naar module „verplaatst” worden.
Ondanks dit buitengewone prestatievermogen dat de gebruikers maximale flexibiliteit biedt, is het team van ontwikkelaars erin
geslaagd, een opmerkelijk slank en architectonisch vormgegeven
LED-pendelarmatuur te ontwikkelen dat in elke arbeidsomgeving
decoratief ingepast kan worden. Voor de uiterst fijne optiek zorgt
niet in de laatste plaats het feit dat de converter en ook al de elektronische componenten in een tegenover de bovenzijde lichtjes
verhoogde zone van het armatuurlichaam ondergebracht zijn – en
niet in een moeilijk toegankelijke of esthetisch storende box respectievelijk in of onder het plafond.
De ongedwongenheid die SEQUENCE vandaag de dag uitstraalt, kenmerkt in zekere zin ook de gehele ontwikkelingsfase.
Zo werd in de Zumtobel centrale in Dornbirn speciaal een soort
van „Think tank” in het leven geroepen die het team op ieder moment van de dag en nacht ter beschikking stond: om te experimenteren, om na te denken, om te werken en om te presenteren.
Een onderdeel van dit van meet af aan relatief open denkproces
was uiteindelijk ook de optie, afzonderlijke modules bij een eventuele uitbreiding van de SEQUENCE productfamilie op een dag
in een ander aantal of in een andere vorm te kunnen combineren.
Voor zover maakt dit LED armatuur niet alleen individuele lichtoplossingen voor het leven van alledag op kantoor van vandaag
mogelijk, maar geeft het tegelijk ook een vooruitblik op de mogelijkheden van het „digitale licht” van morgen.

Om de lichthoeveelheden in het directe aandeel van het armatuur aan de individuele eisen van de mensen of ook aan de wisselende daglichtsituaties te kunnen aanpassen, werd SEQUENCE
in drie segmenten opgesplitst. De vier uitwendige en zes centrale
modules vormen daarbij telkens een zelfstandige, DALI-stuurbare
eenheid – een vierde DALI-adres ging aan afzonderlijk regelbare
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Campus van
de kennis
Economische Universiteit in Wenen

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

De Economische Universiteit in het Grüne Prater is niet
alleen één van de grootste nieuwbouwprojecten van Wenen,
maar ook een mijlpaal in het Oostenrijkse vormingslandschap.
De gehele universiteit, die in samenwerking met de Bundesimmobiliengesellschaft opgericht werd, is als campus ontworpen
en omvat verschillende gebouwen. Bij de planning werden zes
architectenbureaus van over de hele wereld betrokken: Zaha
Hadid met haar kantoor uit Hamburg, Peter Cook van de Londense Crab Studio, het kantoor NO.MAD Arquitectos uit Madrid, de Catalaanse Carme Pinós, de Japanse architect Hitoshi
Abe evenals Laura Spinadel van het Weense kantoor BUS. Het
resultaat, ongebreideld en gevarieerd, is een speelweide van
hedendaags architectuur.
Centrum van de ongeveer negen hectare grote campus is het
Library & Learning Centre (LLC) van Zaha Hadid. Met haar puntige
hoeken en gedurfde lijnen doet het expressieve gebouw, dat zich
aan de voorzijde ver over het voorplein helt, niet zomaar aan een
futuristische commandocentrale denken. Ook binnen domineert
de esthetiek van een ruimteschip met dramatisch schuin afgewerkte wanden, afgeronde kanten en lange, slanke loopplanken,
die zich van het ene uiteinde van de ruimte tot het andere uitstrekken. Geflankeerd wordt het LLC door meestal zwart-witte,
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Kern van de campus is het Library
& Learning Centre van Zaha Hadid.
Door uiteenlopende kleurtemperaturen
en een gedifferentieerde positionering
van de verlichting worden de verschillende functies en zones van het
gebouw handig geaccentueerd.
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sobere kantoor- en instituutgebouwen. Opvallend daarentegen
het in cortenstaal gehulde Teaching Center (TC) en ook de rodeoranje-gele instituutcluster van Peter Cook.
Het heterogene handschrift van de zes ontwerpende architecten was ook een uitdaging voor de lichtdesigners. Want enerzijds
kwam het erop aan, het lichtconcept aan de betreffende architectonische geest aan te passen, dan al eens rustiger en dan al eens
levendiger te maken, maar anderzijds moest het aantal producten
met het oog op een eenvoudig en efficiënt Facility Management
tot een minimum herleid worden. In totaal werden er ongeveer
12.000 armaturen – waaronder pendelarmaturen, verborgen gewelfarmaturen en talrijke individuele lichtoplossingen – en tevens
zeven kilometer aan lichtbanden gebruikt.
De gehele campus, die momenteel zowat 23.000 studenten
en 1.500 medewerkers herbergt, werd als zogenaamde Green
Building opgericht. Daartoe behoort ook de inrichting met efficiënte en duurzame lichtproducten zoals bijvoorbeeld de lichtlijn
SLOTLIGHT II, het pendelarmatuur CLARIS II en LED armaturen
van de serie PANOS INFINITY. De complete verlichting wordt in

alle gebouwen via een gezamenlijke bussturing beheerd, waarbij
er in de trappenhuizen en sanitaire installaties bewegingsmelders
gebruikt worden en er in de kantoren een van het daglicht afhankelijke lichtsturing aanwezig is. In vergelijking met traditionele
oplossingen verbruikt deze combinatie tijdens een doorlopend
gebruik beduidend minder energie.
Bijzonderheid van de opdracht: Zumtobel fungeerde bij dit
project niet alleen als handels- en leveringsbedrijf, maar was – in
de vorm van een werkgemeenschap (ARGE) met vier elektrobedrijven – ook voor de complete montage verantwoordelijk.
O P D R A C H T G E V E R Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien GmbH,

Wenen/A; Library and Learning Center (LLC): BIG Bundesimmobiliengesellschaft
mbH, Wenen/A
A R C H I T E C T U U R ( L L C ) Zaha Hadid Architects, Hamburg/D
L I C H T P L A N N I N G ( L L C ) Arup, Lighting Design, Berlijn/D
E L E K T R O P L A N N I N G ( L L C ) Vasko + Partner Ingenieure, Wenen/A
E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E ARGE KM/E (Klenk&Meder / EMC), St. Pölten/A
L I C H T O P L O S S I N G downlight PANOS INFINITY, LED lichtlijn SLOTLIGHT II

Pendelarmatuur CLARIS II, vochtbestendige lamp SCUBA

De nieuwe campus van de Economische
Universiteit is een speelweide van hedendaagse architectuur. De lichtvormgeving
houdt daarmee rekening.
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Perfect concept
Illwerke Centrum Montafon in Vandans

F O T O ’ S Jens Ellensohn T E K S T Wojciech Czaja

Zoals een reusachtige, 120 meter lange „Mannerschnitte”
(„Manner wafers”) staat het nieuwe Illwerke Zentrum Montafon
(IZM) aan de weg en schiet het tot in het meer voorbij aan het
voor bezoekers bestemde parkeerterrein. Met een nuttige oppervlakte van ongeveer 10.000 vierkante meter is het vijf verdiepingen tellende waterkrachtcompetentiecentrum van de firma
Vorarlberger Illwerke AG één van de grootste, op houten hybride constructiewijze opgerichte kantoorgebouwen ter wereld.
De planning is afkomstig van Vorarlberger Architekten Hermann
Kaufmann. Op basis van een Masterplan van Kuess/Hörburger
kwam Kaufmann na een geladen prijsvraag onder in totaal 13
deelnemers als winnaar uit de bus.
Hun concept: het complete bouwwerk werd volgens het
blokkendoosprincipe met seriële componenten opgericht. Op
vastgelijmde, in de gevel geïntegreerde steunpilaren liggen er
samengestelde elementen van hout/beton die in de middenas
door een stalen ligger vastgehouden worden. De houten gevel
zelf is ter bescherming tegen een ongunstige weersgesteldheid
en tegen oververhitting in de zomer door luifels beschermd. Indien de plaats voor de momenteel 270 medewerkers op een dag
niet meer volstaat, kan het gebouw te allen tijde hoger gebouwd
worden. De daarvoor noodzakelijke statische maatregelen werden reeds getroffen.
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Het kantoorgebouw is een stuk
houtarchitectuur dat voor
duurzaamheid staat. Het
denkbeeld wordt tot in het
laatste detail voortgezet.
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Binnen maakt de foyer indruk met een kleurrijke lichtinstallatie
van Miriam Prantl. Voor het overige domineert hout door en door.
De kunstmatige belichting van de interieurs houdt daar rekening
mee: met uitzondering van de traditionele armaturen op de benedenverdieping zijn alle armaturen als LED-versie uitgevoerd. In
hoofdzaak bestaat de verlichting uit speciaal gemaakte LED-lichtlijnen die exact op de verschillende zones afgestemd zijn en de
extreme lengte van het kantoorgebouw accentueren. Alle werkplekken zijn aan de aan weerszijden royale vensteroppervlakten
gepositioneerd en garanderen daardoor een zo goed mogelijke
combinatie van dag- met kunstlicht. De uitvoering van het plafond als verwarmings-/koelplafond vereiste bodemarmaturen die
tegen hun geïntegreerde verschijning niet als inbouw- maar als
opbouwarmaturen uitgevoerd werden. Uitgerust met een microprismaoptiek en een UGR-waarde van minder dan 19 zorgen ze
voor zo goed mogelijk, gelijkmatig en niet-verblindend licht op
de werkvloer. Bovendien werden de ongeveer 1.000 armaturen in
een specifiek op de klant afgestemde afmeting van 100 x 1.845
millimeter vervaardigd en zodanig opgesteld, dat een flexibele indeling van de werkvloeren ook in de toekomst mogelijk is.
In de middelste zones van de kantoren zijn er lineaire armaturen (SUPERSYSTEM als speciale armatuur) ingebouwd die in de

geprefabriceerde architectuurelementen precies passend geïntegreerd moesten worden. Ze verlichten de hier ingerichte, meestal
in een kleurrijk contrast met de houtoptiek staande communicatie- of recreatieplaatsen. De 40 millimeter brede LED-lichtlijnen
kruipen zodoende voor een paar meter lengte in de rol van een
verlaagde eiken balk. De camouflage is perfect – niet de armatuur,
maar het licht is te zien.
Al de armaturen zijn op daglichtsensoren en bewegingsmelders aangesloten. Dankzij huistechniek en verlichtingsconcept
kon het IZM als Green Building uitgevoerd worden. Bovendien
kreeg het een conform ÖGNI-criteria onderscheiden certificering
in goud.
O P D R A C H T G E V E R Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz/A
A R C H I T E C T U U R Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach/A
L I C H T P L A N N I N G Manfred Remm, Dornbirn/A
E L E K T R O P L A N N I N G el Plan Elmar Lingg Elektroplanung, Schoppernau/A
L I C H T O P L O S S I N G verlichting van de werkvloeren: speciale oplossing oppervlak

armatuur in LED; LED-lichtlijn SLOTLIGHT, LED-lichtsysteem MICROTOOLS,
LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM als speciale oplossing, lichtbandsysteem
TECTON, spotsysteem CARDAN LED, vochtbestendige lamp SCUBA, armatuur
PERLUCE, LED-downlight PANOS met speciale kleur, LED-downlight FD 1000

De lineaire armaturen kunnen precies
passend in de houten constructie van het
gebouw geïntegreerd worden. In de hal
leggen minimalistische spots accenten.
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Spel van
weerkaatsingen
Advocatenkantoor K&L Gates in Londen

F O T O ’ S Richard Bryant T E K S T Wojciech Czaja

Met het winkel- en kantorencomplex One New Change hebben de Franse architect Jean Nouvel en Land Securities de allicht grootste en meest indrukwekkende binnenstadspiegel van
Londen tot stand gebracht. In de dramatische, vele nuances
vertonende gevel flikkert – altijd opnieuw in andere beeldfragmenten – de machtige Saint Paul’s Cathedral op. Op twee van
de in totaal vier kantoorverdiepingen heeft het internationale
advocatenkantoor K&L Gates zich gevestigd.
Voor de invulling van de 10.000 vierkante meter grote kantoorruimten is het in Washington gevestigde architectenbureau
LSM in samenwerking met de lichtdesigner Christopher Seider
van Seider Design in Berlijn verantwoordelijk. „Met de internationale uitbreiding van het advocatenkantoor hebben wij voor K&L
Gates een heldere en moderne esthetiek ontwikkeld die zich door
een uniek samenspel van ruimtelijk effect, licht en kunst onderscheidt”, zegt Debra Lehman-Smith, kantoorgenote bij LSM. „Een
grote rol daarbij spelen het daglicht en de betrokkenheid van de
locatie.”

Vanuit de receptiehal, het café en de grote vergaderzalen kijkt
men tussen heel wat weerkaatsingen direct uit op de koepel van
de barokke kathedraal. Het voor de toenmalige tijd zo typische
spel met ruimte en illusie wordt in de binnenruimte van het
advocatenbureau op hedendaagse wijze voortgezet. Als basisverlichting werd gekozen voor het type SLOTLIGHT, een licht
lijnarmatuur dat op maat kan afgesneden worden en in deze
ruimte balken en zuilen subtiel accentueert. Overlappend met

soms barokke beeldfragmenten weerspiegelen de lichtassen zich
in de vele transparante glazen binnenwanden. Niet in de laatste
plaats bakenen de lichtbanden subtiel de verschillende zones
van het advocatenbureau van elkaar af: terwijl er in de algemene
zones een kleurtemperatuur van 3.000 Kelvin heerst, worden de
werkruimten met 4.000 Kelvin verlicht.
Het resultaat van deze intensieve samenwerking tussen architect, lichtdesigner en verlichtingsbedrijf is een sober, elegant en
vooral karakteristiek continuüm van lijn, beeld en ruimte. Of, zoals
architecte Debra Lehman-Smith het verwoordt: „Wij werken al bijna 20 jaar lang samen met K&L Gates. Maar het Londense project
vormt echt het hoogtepunt van deze samenwerking.”

P R O J E K T O N T W I K K E L A A R Land Securities, Londen/UK
A R C H I T E C T U U R LSM, Washington/US
L I C H T P L A N N I N G SeiderLigthing Design, Berlijn/D
E L E K T R O P L A N N I N G Hilson Moran Partnership, Londen/UK
E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E Phoenix Electrical Company Ltd, Londen/UK
L I C H T O P L O S S I N G lichtlijn SLOTLIGHT, speciale oplossing SLOTLIGHT LED,

downlights 2LIGHT MINI, veiligheidsverlichting RESCLITE, ARTSIGN
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Daglichtsimulatie
Peter Doherty Institute aan de University of Melbourne

F O T O Glenn Hester T E K S T Wojciech Czaja

De University of Melbourne is officieel Gold Sponsor van de
Green Building Council Australia die reeds sinds haar oprichting in 2002 aan ecologisch vooraanstaande projecten de in het
hele land felbegeerde „Green Stars” toekent. Het is een onderdeel van het beleid van de universiteit, met elke sanering en iedere nieuwbouw op de universiteitscampus de GreenStar-certificering na te streven. Het onlangs afgewerkte Peter Doherty
Institute dat op het zuidelijke halfrond als enig onderzoeksinstituut van haar soort geldt, werd met de vijf sterren „Green Star”
onderscheiden.
„In een complex laboratoriumgebouw zoals dit is het stroomverbruik vijf tot tien keer hoger dan in een traditioneel kantoorgebouw”, zegt Chris White, Executive Director of Property and
Campus Services aan de University of Melbourne. „Daarom is het
bij dit bouwwerk zeer belangrijk, een beslissende bijdrage tot de
besparing van energie en ressources te leveren.” Het resultaat is
een tien verdiepingen tellend hightech-gebouw met 25.000 vierkante meter aan nuttige oppervlakte, kracht-/warmtekoppeling,
gebruik van grijs water en daklandschap met groenvoorziening.
Het Peter Doherty Institute is zodanig geconstrueerd, dat het ruim
50 % minder stroom dan een gelijkaardig aangelegd object van
een vergelijke grootte verbruikt.

FSC-gecertificeerd hout met een waarde van 5,2 miljoen Amerikaanse dollars geïntegreerd. Bovendien maximaliseert de constructie zoveel mogelijk het gebruik van daglicht, wat in bepaalde
laboratoria niet het geval is. De strenge eisen op enkele afdelingen
vereisten een ruime mate aan preventie van daglicht. Er werd dan
ook beroep gedaan op 2.000 bureaulampen MILD LICHT V. Met
1,25 watt en 100 lux per vierkante meter zijn de inbouwarmaturen
zodanig geconfigureerd en gepositioneerd, dat de indruk van fel,
door dakramen vallend zonlicht tot stand komt. Want voor de zowat 700 onderzoeksters en onderzoekers die aan het „Doherty”
werken, is het noodzakelijk, voor de best mogelijke, aangename
en de concentratie en motivatie bevorderende arbeidsomstandigheden te zorgen.
Op de overige afdelingen van het „Doherty” werden er stemmige, harmonische lichtbronnen gebruikt. De uitdaging lag erin,
licht en schaduw te begrenzen om de vloeiende geometrie centraal te stellen en het visuele effect van de organisch gevormde
houten ribben te verstevigen. Er werden uitsluitend natuurlijke
materialen gebruikt. Lineair geplaatste armaturen beklemtonen
de organische vormen die voor een evenwicht tussen het sobere
en doelmatige design van de laboratoria zorgen.
O P D R A C H T G E V E R The University of Melbourne, Melbourne/AUS

De ontwerpers achter dit uiterst efficiënte bouwwerk dat aan
de op de zon gerichte noordkant met een dubbelwandige gordijngevel bekleed is, zijn de internationaal agerende Grimshaw
Architects in samenwerking met de in onderzoeks- en gezondheidsinstellingen gespecialiseerde Academie Billard Leece. Van
qua productie intensieve materialen zoals aluminium werd zoveel
mogelijk afstand gedaan, in plaats daarvan werd bij de bouw

A R C H I T E C T U U R Grimshaw Billard Leece, Melbourne/AUS
L I C H T P L A N N I N G S2F/SKM, Melbourne/AUS
L I C H T O P L O S S I N G inbouwarmatuur MILD LICHT V, LED-lichtlijn SLOTLIGHT,

Lichtlijn LINARIA, LED-downlight PANOS INFINITY, LED-lichtsysteem MICROTOOLS
D A N K B E T U I G I N G Het Peter Doherty Institute is een zelfstandig joint venture samenwerkingsverband
tussen de University of Melbourne en Melbourne Health. De Doherty partners en hun aangesloten
ondernemingen danken het Commonwealth Government’s Education Investment Fund en de regering
van de deelstaat Victoria voor de aanzienlijke financiële steun.
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Museum in
luxueus jasje
Museo Jumex – de grootste privé kunstverzameling
van Latijns-Amerika neemt haar intrek in een nieuwe
opmerkelijke accommodatie in Mexico City

F O T O ’ S Simon Menges T E K S T Eva Steidl

lightlife 09

PROJECTEN

lightlife 09

57

58

PROJECTEN

Tot de architectuurelite behoort David Chipperfield al lang.
Door de voor hem typische omgang met ruimte, materiaal en
licht brengt hij gebouwen met een bijzondere sereniteit en rust
tot stand. Al zeker met het Nieuwe Museum Berlijn, zijn tot dusver meest alomvattend project, geldt de Brit wereldwijd als specialist op het gebied van complexe museumgebouwen. Voor de
vooraanstaande kunstverzameling Jumex heeft Chipperfield nu
in Mexico City een museum afgewerkt dat met vloeiende ruimten en een kunstvaardige hantering van licht weet te overtuigen.
Polanco, in het westen van Mexico City gelegen, is één van
de betere wijken van de hoofdstad. Daar werd de voorbije jaren in
het kader van de realisatie van een omvangrijk stedenbouwkundig
Masterplan een voormalig industrieterrein opnieuw toegankelijk
gemaakt. Tussen de glasgevels van bedrijfsgebouwen en appartementsblokken die hier het stadsbeeld kenmerken, springt een
terughoudend monolithisch bouwwerk met puntige dakstructuur
in het oog: David Chipperfield’s ontwerp dat de privécollectie van
het Mexicaanse fruitsapimperium een nieuwe thuis geeft. Formeel
doet het gebouw denken aan industriehallen zoals ze in Ecatapec aan de rand van de stad staan. Daar werd de privécollectie
– ze geldt als de grootste hedendaagse kunst in Latijns-Amerika
met werken van Jeff Koons, Andreas Gursky en Gabriel Orozco –
tot nu toe in een hal op het eigen bedrijfsterrein tentoongesteld.
Terwijl het grootste deel van de administratie en het depot daar
gebleven zijn, fungeert Chipperfield’s bouwwerk in het stadscentrum als nieuwe satelliet met 4.000 vierkante meter aan tentoonstellingsoppervlakte.
De ruimtelijke scheiding van de beide functionele zones komt
het museumconcept, waarbij flexibiliteit een centrale rol speelt,
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De kunstmatige verlichting van de tentoonstellingsruimten gebeurt via in het plafond
ingebouwde stroomrails met speciaal voor
het project gemodificeerde ARCOS spots.
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ten goede: Een duidelijk afgeslankte administratieve afdeling is
samen met de tijdelijke opslag- en functionele ruimten op de kelderverdieping van het in totaal vier verdiepingen tellende gebouw
ondergebracht. Alle andere verdiepingen kunnen daardoor compleet voor tentoonstellingsactiviteiten benut worden. De aangenaam klimatologische omstandigheden in Mexico City weerspiegelen zich vooral in de open signatuur van de benedenverdieping:
buiten en binnen versmelten hier, want het gebouw staat op een
zuilenstructuur die voor de bezoekers een toegang langs alle kanten mogelijk maakt. Grote oppervlakten beslaande beglazingen
en brede houten deuren die hun stempel op de ingang drukken,
geven het zicht op de omgeving vrij.
Voor de gevel en het puntige dak maakten Chipperfield en
zijn team gebruik van travertijn uit Xalapa (Veracruz). De kalksteen verwijst naar traditionele Mexicaanse handwerktechnieken
en versterkt de markante geometrie van het gebouw die in de
dialoog met de omgeving zeer goed tot uiting komt. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich enerzijds het Privémuseum van
Carlos Slim – een gebogen metalen bouwwerk – en het Cervantes
Theater, waarvan de structuur in de ondergrond verwerkt is. Anderzijds wordt het perceel van het Jumex Museum door een weg
voor doorgaand verkeer en een weg voor goederentreinen begrensd. Een gedurfde onderneming om hier een plaats voor kunst
en contemplatie te creëren. Maar net daarom, zo lijkt, functioneert
David Chipperfield’s elementair ruimtelijk concept wonderwel op
de wigvormige plattegrond. De royale galerijruimte op de dakverdieping blijft aan de zijkanten gesloten. Behendig concentreert
Chipperfield de lichtinval via openingen in de vier steile kantelen,
terwijl op de tentoonstellingsverdiepingen weinig ruimtelijk hoge
raamopeningen daglicht naar binnen laten komen.
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Het verlichtingsconcept volgt David Chipperfield’s gevoel
voor de precieze mix van natuurlijk en kunstmatig licht. Op bepaalde punten leidt hij de blik van de bezoeker naar buiten, maar
de lichtbronnen zijn daarentegen op alle verdiepingen weloverwogen op de tentoonstellingsruimten geconcentreerd. Met betrekking tot de planning en realisatie van een ideaal lichtdesign
vormde het flexibele ruimtelijke concept van het museum een bijzondere uitdaging. In nauwe samenwerking met planningteams
van Arup en Zumtobel werkte het kantoor Chipperfield concrete
verlichtingsscenario’s voor de meest uiteenlopende tentoonstellingssituaties uit. Met het doel een systeem te configureren dat in
overeenstemming met de sobere signatuur van het gebouw efficiënt en gemakkelijk te bedienen is.
Zodoende ligt het accent op de benedenverdieping en op de
eerste verdieping op een variabele globale verlichting. Ontworpen
om te bespelen met evenementen, conferenties en workshops
worden deze twee verdiepingen door speciale, in het plafond ingebouwde ARCOS armaturen verlicht. Ze maken enerzijds een
terughoudende, homogene installatie en anderzijds een specifieke verlichting van afzonderlijke zones mogelijk. Indien daar
bovenop tijdelijk tentoonstellings- of driedimensionale objecten
zoals beeldhouwwerken verlicht dienen te worden, kunnen LED
downlights door de ARCOS armaturen vervangen worden.
De twee bovenste verdiepingen zijn elk in de volledige omvang als tentoonstellingsruimte ingericht en bijgevolg met lichttechniek uitgerust. Met vijf meter plafondhoogte kan de tweede
verdieping door tussenwanden onderverdeeld worden. Daglicht
geraakt door een naar het noorden gericht venster met toegang
tot het terras in de ruimte, textielgordijnen beschermen al naar
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behoefte tegen verblinding en maken toch het uitzicht op buiten
mogelijk. De verdieping wordt extra verlicht door middel van een
in het plafond ingebouwd railsysteem dat aan iedere tentoonstellingssituatie aangepast kan worden. Spots kunnen afgestemd en
geregeld worden en maken zowel een basis- als een accentverlichting mogelijk. Hier wordt ARCOS met een speciaal voor dit
project ontwikkelde technische uitrusting gebruikt: de spot met
minimale bouwgrootte heeft David Chipperfield in 2008 voor
Zumtobel ontworpen en in 2013 herzien. Om een zowel decoratief
als technisch innovatief armatuur voor maximale conserverende
eisen te ontwikkelen, haalde de architect zijn uitgebreide ervaring
het museumgebouw binnen. De beproeving in de ruimte vond hij
daarbij zeer belangrijk. Bovendien steeds centraal: het standpunt
van de gebruiker dat Chipperfield zelf innam.
Met het Jumex project toverden Zumtobel en David Chipperfield het coöperatieve designproces voor enkele individuele oplossingen weer tevoorschijn: voor de beide tentoonstellingsverdiepingen ontwierp het armatuurontwikkelingsteam voor ARCOS
een verlengde arm, afzonderlijke fittings en LED versies met een
excellente kleurweergave (Ra 90) en 4.000 K kleurtemperatuur.
Deze worden ook op de 3e bovenverdieping voor de accentverlichting gebruikt. Een lichtbandsysteem zorgt voor de gelijkmatige verlichting van de verdieping – want de complexe geometrie
van het dak vereist een gedetailleerd uitgewerkt scenario voor
het samenspel van natuurlijk en kunstmatig licht. Door bovenlichten in de op zaagtanden gelijkende kantelen valt er daglicht op
de verdieping. Door middel van een meerlagig systeem van mat
glas en halftransparant acryl wordt het gespreid en via matwitte
jaloezieën tot in de ruimte geleid. ’s Nachts en bij een geringere lichtintensiteit vrijwaren het in de bovenlichten aangebrachte lichtbandsysteem ZX2 en de geconfigureerde ARCOS spots
met speciale lenzen en filters de best mogelijke lichtkwaliteit in
de zin van een homogene verlichting van de tentoonstellingsobjecten. Ook hier kan de ruimtelijke dramaturgie van de in totaal
860 vierkante meter flexibel gewijzigd en onderverdeeld worden,
zonder dat de grootsheid verloren gaat. Voor een bijkomende,
geaccentueerde verlichting van individuele objecten in de ruimte
zijn er extra lichtbalken ingepast. De betreffende regeling van de
armaturen in de galerij- en kantoorruimten gebeurt via het lichtmanagementsysteem LUXMATE BASIC.
Ondanks deze technische finesses wil David Chipperfield met
het museumgebouw vooral één ding niet: schreeuwerig zijn en
met grote gebaren bij haar bezoekers in de gunst raken. Net haar
eenvoudige vorm en haar strikte, aan een sober industrieel gebouw herinnerende geometrie werken in de culturele context van
Mexico City net aantrekkelijk. De helderheid, waarmee Chipperfield licht en perspectieven hanteert, is zo indrukwekkend als het
resultaat dat uit de coöperatieve uitwerking van complexe lichtoplossingen voor het Museo Jumex voortgevloeid is.

O P D R A C H T G E V E R Eugenio Lopez, Mexico City/MX
A R C H I T E C T U U R David Chipperfield Architects, Londen/UK
U I T V O E R I N G S P L A N N I N G TAAU –Taller Abierto de Arquitectura y Urbanismo,

Mexico City/MX
L I C H T P L A N N I N G Arup, Londen/UK
L I C H T O P L O S S I N G LED spots ARCOS, downlight PANOS Q, LED downlight

PANOS INFINITY, LED downlight DIAMO, LED inbouwarmatuur SLOTLIGHT II,
lichtbandsysteem ZX2, lichtbalk LINARIA, vochtbestendige lamp SCUBA,
vorstbestendige lamp CHIARO II, noodlicht ONLITE, lichtbuis TUBILUX,
LED downlight MICROS, lichtmanagement LUXMATE BASIC
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Door haar open vormgegeven signatuur
treedt het museum in een boeiende dialoog
met haar onmiddellijke omgeving. De
consequente invulling van architectuur en
licht begeleiden de bezoeker op deze reis
door ruimte en kunst.
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Jens Ellensohn

Comfortabele energiebesparing
Kantoorgebouw in Lustenau/A
„Meer comfort met minder energie” luidde het motto van de
architect Dietmar Eberle voor de zes verdiepingen tellende
nieuwbouw „2226” in het Oostenrijkse Vorarlberg. De naam van
het gebouw „2226” heeft betrekking op het temperatuurspectrum tussen 22 en 26 graden Celsius dat door de meeste mensen wereldwijd als aangenaam beschouwd wordt. Dankzij een
uitgekiend systeem op basis van oude bouwtradities en moderne methoden wordt deze temperatuur in het gebouw constant
gehouden – zonder het gebruik van een verwarmings- of airconditioninginstallatie. Dietmar Eberle mikt in plaats daarvan op
het optimale gebruik van het daglicht, grote hoogten en diepten
van de ruimte, een goede luchtverversing en massieve wanden.
Met behulp van een innovatieve software wordt daarbij met de
weersomstandigheden en het aantal personen in het gebouw
rekening gehouden. Voor dit revolutionaire architectuurproject
heeft Zumtobel een precies passend verlichtingsconcept ontwikkeld dat aan de hoge door de architect aan efficiëntie, design en multifunctionaliteit gestelde eisen voldoet.
Het kantoorgebouw met een nuttige oppervlakte van bijna
2.500 vierkante meter herbergt naast Eberle’s architectenbu-

reau „be baumschlager eberle”, nog andere kantoren, één cafetaria en twee vermaarde galerijen. De lichtoplossing houdt hier rekening mee en past zich optimaal aan de verschillende taken van
de verlichting aan. Voor de algemene verlichting en ook voor ideale lichtomstandigheden voor de oriëntatie en begeleiding van de
bewoners en bezoekers van het gebouw zorgt het decoratieve
armatuur LINARIA. De optimale verlichting van de werkvloeren in
het kantoorgebouw wordt door functionele en esthetische staanlampen gevrijwaard. LED spots van de serie PANOS INFINITY leveren in de verkeersruimten van de kantoorverdieping een gelijkmatige basisverlichting en onderscheiden zich door een zeer
hoge lichtkwaliteit.

O P D R A C H T G E V E R Baumschlager Eberle, Lustenau/A
A R C H I T E C T U U R Baumschlager Eberle, Lustenau/A
L I C H T P L A N N I N G Symetrys, Lustenau/A
E L E K T R O P L A N N I N G Graf Elektro, Dornbirn/A
E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E Graf Elektro, Dornbirn/A
L I C H T O P L O S S I N G lichtbalk LINARIA, LED downlight PANOS INIFINITY
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Fascinerend nieuw concept
Mathematisch-natuurkundige salon in de Zwinger te Dresden/D

O P D R A C H T G E V E R staatsbedrijf Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

(SIB), Dresden/D
A R C H I T E C T ( T E N T O O N S T E L L I N G ) Holzer Kobler Architekturen GmbH, Zürich/CH
A R C H I T E C T ( H O O G B O U W ) Büro Lungwitz, Dresden/D
L I C H T P L A N N I N G Lichtvision Design & Engineering GmbH, Berlijn/D
E L E K T R O P L A N N I N G Elektro Ing-Plan GmbH, Dresden/D
E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E Elektro Dresden West, Dresden/D
L I C H T O P L O S S I N G modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM
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Een belangrijke wijziging in het kader van het nieuwe concept
was de unanieme beslissing in het voordeel van een LED-oplossing. De minimalistische LED SUPERSYSTEM spots integreren zich terughoudend en overtuigen met een gering energieverbruik en een uitmuntende lichtkwaliteit. Doordat de nieuwe
generatie LED-armaturen beduidend minder warmte uitstralen
en hun licht nagenoeg vrij van IR- en UV-stralen is, wordt er aan

de hoogst mogelijke conserverende aspecten voldaan. Een uitstekende kleurweergave van meer dan Ra 90 maakt het mogelijk
dat de tentoonstellingsobjecten met betrekking tot hun uiteenlopende materialisering en kleurigheid op natuurlijke wijze ervaren
worden. Afhankelijk van de taak van de verlichting werd SUPERSYSTEM in alle tentoonstellingsruimten en openbaar toegankelijke zones als plafondinbouw-, aanbouw- of pendelarmatuur gebruikt. Een bijkomend karakteristiek element van de nieuwe
lichtoplossing is het samenspel van dag- en kunstlicht. Dankzij de
geïntegreerde DALI-eenheid is SUPERSYSTEM compatibel met
diverse lichtmanagementsystemen. Zodoende kunnen de spots
in zinvol geregelde groepen op de betreffende lichtsituatie afgestemd worden en tevens op de lichtsterkte die voor de afzonderlijke opstelling van de objecten ideaal is.

FOTO’S

Na zes jaar sanering is de mathematisch-natuurkundige salon
in de Zwinger te Dresden sinds april 2013 weer toegankelijk
voor het publiek. Het experimentele kabinet van de Saksische
keurvorst werd in 1728 gegrondvest en is vandaag de dag het
oudste museum binnen het gebouwencomplex. De nieuwe tentoonstellingsvorm van Holzer Kobler onderstreept de architectuur van het barokke gebouw en biedt bijna dubbel zoveel ruimte
voor de fascinerende collectie van de historisch wetenschappelijke instrumenten. Grote tentoonstellingsobjecten worden
vrijstaand gepresenteerd terwijl vooral kleine en uiterst gevoelige objecten door pronkkasten beschermd zijn. De lichtoplossing neemt tegen deze achtergrond een belangrijke rol voor
haar rekening: ze begeleidt de bezoeker door de galerijen en
paviljoenen, vergemakkelijkt de oriëntatie en zorgt er met een
doelgerichte en behoedzame enscenering voor dat de objecten
op authentieke wijze ervaren worden.
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De kunst van het ambacht
Werkraum Bregenzerwald, Andelsbuch/A

FOTO’S

Mark Mosman

Het Werkraum Bregenzerwald is een internationaal erkend
competentiecentrum voor het nieuwe Oostenrijkse ambacht in
Vorarlberg. Sinds juli 2013 heeft de vereniging haar zetel in Andelsbuch in het Werkraum-huis volgens een ontwerp van Peter
Zumthor. Het gebouw, dat associaties met de Neue Nationalgalerie van Mies van der Rohe wekt, wordt gekenmerkt door
een uitnodigend zwart houten dak en een terugspringende
glasgevel, door welke het landschap lijkt te vloeien. Bij de realisatie verschenen de regionale ambachten ten tonele en zodoende is het gebouw door en door „etalage” voor de ambachtelijke cultuur van het Bregenzerwoud. Als draaischijf en
contactpunt voor opdrachtgevers en architecten biedt het Werk
raum plaats voor tentoonstellingen en evenementen, een shop
en een café.
De multifunctionaliteit van het gebouw en haar open, met licht
doorstroomde architectuur stelden bijzondere eisen aan de verlichting. Architect Peter Zumthor hechtte bij de planning dan
ook veel belang aan een flexibele lichtoplossing die de architectuur van het huis ensceneert en daarbij met een hoogstaande lichtkwaliteit weet te overtuigen. Bovendien moest de licht
enscenering een aangename sfeer voor bezoekers en
medewerkers creëren. In samenwerking met Zumtobel werd
een op maat gesneden lichtconcept met talrijke speciale oplossingen uitgewerkt. In de tentoonstellingszone maakte men uitsluitend gebruik van de modernste LED-technologie met een

eenvoudige aansluiting op een lichtmanagementsysteem. Zo kan
de verlichting bij evenementen en tentoonstellingen flexibel gestuurd worden. Voor een perfecte ruimteakoestiek werd in de
open zaal van het gebouw een houten cassettenplafond met dikke kussens aangebracht. Met een speciaal gemaakte verlaging
positioneerde Zumtobel hier ongeveer 160 LED-spots van de serie PANOS INFINITY. De Downlights onderscheiden zich door een
homogene basisverlichting, een zeer goede lichtkwaliteit en maximale efficiëntie. Voor een geaccentueerd licht en een uitstekende
kleurweergave, vooral voor de enscenering van individuele tentoongestelde stukken, zorgen aanvullend de bijna 90 zwenkbare
LED-spots VIVO. Voor een eenvoudige aansluiting van de armaturen op de stroomvoorziening en de lichtregeling en ook de integratie van een noodverlichting wordt het doorlopende lichtbandsysteem TECTON gebruikt. Het maakt een snelle aanpassing
van de lichtoplossing aan wisselende eisen dankzij een gereedschapsloze montage mogelijk.

O P D R A C H T G E V E R Werkraum Bregenzerwald, Andelsbuch/A
A R C H I T E C T U U R Peter Zumthor, Haldenstein/CH
L I C H T P L A N N I N G Peter Zumthor, Haldenstein/CH
E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E Elektro Willi GesmbH. & Co KG, Andelsbuch/A
L I C H T O P L O S S I N G LED-Downlight PANOS INIFINITY, LED-spot VIVO,

lichtbandsysteem TECTON, vochtbestendige lamp SCUBA, LED-noodlicht
RESCLITE, LED-noodverlichting PURESIGN LED
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Verenigde tegenstellingen
CMP Center for Mobile Propulsion, RWTH Aken/D
gevers vooral ook de op langere termijn lagere exploitatiekosten.
Compleet tegenovergesteld presenteert zich het motorenkeuringscentrum als een introvert, lang uitgestrekt bouwlichaam van
een fabriekshal. De gevel van donker ingekleurd sierbeton met enkel smalle venstergleuven onderstreept deze signatuur. Het interieur is strikt georganiseerd, gestructureerd en aan de ruimtelijke en
technische voorwaarden van de proefbanken aangepast. Ondanks
de smalle lichtsleuven, waardoor het interieur langs buiten niet in
te kijken is, geraakt er via lichtbanden in het dak voldoende daglicht in de twee etages tellende fabriekshal. Een optimale werkplekverlichting en oriëntatie garandeert bovendien het lichtbandsysteem TECTON. Beproefd bij het industriële gebruik
verenigt TECTON alle hier benodigde elementen: de beste lichtkwaliteit zelfs op grote hoogten, flexibiliteit bij het gebruik van de
ruimte, hoge efficiëntie en gemakkelijk onderhoud.
Een bijzonderheid is terug te vinden in het geavanceerde energieconcept: de enorme, bij de proefruns met de motoren ontstane
afvalwarmte kan voor de verwarming van de gebouwen bruikbaar
gemaakt worden. Een vooruitziend uitgangspunt voor een zinvol
hergebruik van energie dat de mens en het milieu ten goede komt.

A R C H I T E C T U U R Lepel & Lepel Architektur Innenarchitektur, Keulen/D
L I C H T P L A N N I N G a·g Licht GbR, Bonn/D
E L E K T R O P L A N N I N G ZWP Ingenieur-AG, Keulen/D
L I C H T O P L O S S I N G aanbouwarmatuur ECOOS, lichtbalk LINARIA,

lichtbandsysteem TECTON, vochtbestendige lamp CHIARO, halarmatuur COPA
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Jens Kirchner

O P D R A C H T G E V E R Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, bedrijfskantoor Aken/D

FOTO’S

Een nieuw onderzoeksgebouw met vereisten die nauwelijks nog
meer uiteenlopend zouden kunnen zijn: deze taak hebben de
architecten Lepel & Lepel uit Keulen met hun ontwerp voor het
onderzoekscentrum ter bestudering en voor de verdere ontwikkeling van motorentechniek voor de RWTH Aken (Rijnlands-Westfaalse Technische Hogeschool Aken) optimaal vervuld. Van meet af aan opteerden de ontwerpers voor een
ruimtelijke scheiding van de functies „Onderzoek” en „Admini
stratie/onderwijs”. Ze ontwierpen twee contrasterende bouwlichamen, die hun uiteenlopende toepassingen in de ruimtelijke
en technische opleiding weerspiegelen. Het rond gevormde administratiegebouw met z-vormige plattegrond biedt een maximum aan flexibiliteit op het gebied van het interieur. Omdat men
vandaag de dag al weet dat de aan de administratie en aan het
onderwijs gestelde eisen in de toekomst kunnen veranderen,
laat de door een grote spanwijdte gekenmerkte constructie uiteenlopende ruimtelijke indelingen toe. De meelopende gevelbanden accentueren de horizontale structuur en universele
bruikbaarheid van het gebouw. Door de verdiepinghoge beglazing dringt er langs alle kanten veel daglicht in de interieurs binnen en wordt zodoende voor een gelijkmatige verlichting van de
kantooroppervlakten gezorgd. Voor de bijkomende verlichting
van de werkvloeren met kunstlicht zochten de architecten naar
een oplossing die enerzijds de gewenste flexibiliteit bij de ruimtelijke indeling ondersteunt en anderzijds bij de formele, afgeslankte vormgeving van het gebouw past. Samen met de firma
Büro a∙g Licht uit Bonn vond men met ECOOS een product dat
zo goed mogelijk aan alle vooropgestelde criteria voldeed.
Naast de hoogstaande lichtkwaliteit overtuigden de opdracht-
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Van het product tot de fabriek
Nieuwbouw fabriekshal 100, VW motorenfabriek, Chemnitz/D
„Van het product tot de fabriek” luidt het planningsprincipe bij
Volkswagen. Want wat op het gebied van innovatieve en milieuvriendelijke motorentechniek de voorbije jaren bij VW ontwikkeld en gerealiseerd werd, dient tegenwoordig en in de toekomst ook voor de architectuur van de productiefaciliteiten te
gelden. Tegen 2018 zou men de milieuvriendelijkste automobielfabrikant ter wereld willen worden. Met de nieuwbouw van
de fabriekshal 100 van de motorenfabriek Chemnitz is men
weer een stap dichter bij dit doel gekomen. In november 2013
werd het project met het Gouden Certificaat vanwege de Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) onderscheiden. De uitbreiding van de fabriekshal voldoet daarmee aan de
hoge eisen van de DGNB-criteriacatalogus, waaraan een alomvattende benadering van economie, ecologie en gebruikerscomfort ten grondslag ligt.

Zo worden vooral de productie-installaties op energie-efficiëntie
onderzocht en optimalisatiepotentiëlen ten volle benut. Een
bijdrage daaraan levert ook de verlichting met vernieuwende
LED-techniek. Bij de mechanische productie bepalen hightech
bewerkingscentra en nagenoeg volautomatische, complexe lijnvoeringen het productieproces. Hier dient voor een gelijkmatige
basisverlichting een gemiddelde waarde van 300 lux gezorg
te worden. Gewenst was bovendien de dimbaarheid van de
armaturen en ook de integratie van een noodverlichting in de
lichtband. Aan al deze eisen kon Zumtobel met het lichtbandsysteem TECTON LED en met geïntegreerde noodarmaturen zo
goed mogelijk voldoen. De efficiënte regeling van de lichtbanden
gebeurt door middel van DIMLITE modules.

Onder het motto „Meer duurzaamheid, minder milieubelasting”
werkt men in Chemnitz in verschillende workshops intensief
aan de verlaging van het energieverbruik. Een alomvattende
benadering van de productieprocessen staat daarbij centraal.

L I C H T P L A N N I N G Volkswagen AG, Wolfsburg/D

O P D R A C H T G E V E R Volkswagen AG, Wolfsburg/D

FOTO

Andrea Flak

A R C H I T E C T IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co.KG Langenhagen
E L E K T R O P L A N N I N G Volkswagen ELEKTROPLANNING, Wolfsburg/D
E L E K T R I S C H E I N S T A L L A T I E Voith Industrial Services GmbH, Chemnitz/D
L I C H T O P L O S S I N G lichtbandsysteem TECTON LED, lichtregeling DIMLITE
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Computer,
neemt u het over!?
Wanneer het leven comfortabeler wordt, mogen wij het ons
toch niet uit handen laten nemen
I L L U S T R A T I E Blagovesta Bakardjieva T E K S T Dr. Wolfgang Bachmann

Toen wij vóór onze vakantie de nieuwe auto afhaalden, gaf
de dealer ons alvast mee: indien u autopech hebt en stilstaat,
hapert hooguit de elektronica. Maar een mobiliteitsgarantie hebt
u wel. Wij sturen onmiddellijk hulp. Effectief moesten wij daarop
beroep doen, want kort na de Brennerpas vertikte de auto het.
Hij deed helemaal niets meer alsof men de batterij gestolen had.
De opgetrommelde helper in nood kwam tegen de verwachting
in onmiddellijk opdagen. Hij had niet eens gereedschap nodig: hij
greep alleen maar onder het dashboard, trok er een zwart doosje
uit, stak er een ander in en zonder te klagen liet de auto zich weer
op gang brengen.
Zo zou men het altijd wel thuis en op de werkvloer willen. Een
soort van immobiliteitsgarantie zodat gewoon een onderhouds
monteur komt, die gratis beamer zonder signaal, hermetisch vergrendelde jaloezieën of blinde kaartlezers herstelt. In het eigen
huishouden zal men goed daarover nadenken, want onafhankelijk
van het feit hoe bescheiden de reddende tussenkomst is: men
betaalt in ieder geval de verplaatsingskosten. Daarom hebben

tal van bedrijven een hotline op touw gezet. Een hulpkreet stelt
echter bescheiden productkennis voorop, zo niet draagt men zijn
steentje bij tot voor cabaret rijpe dialogen: u zegt dat het altijd
groen knippert en ratelt wanneer u de resettoets indrukt? Wij
nietsvermoedende consumenten hebben natuurlijk onze eigen
versie. Over stakende techniek en bijna-rampen vertellen wij verhalen zoals vroeger de mannen over de oorlog.
Maar hebben wij de duivel, die ons comfort en veiligheid dient
te bezorgen, niet zelf geroepen? Hoe praktisch zijn toch in de
auto elektrische raamopeners wanneer men aan de passagierszijde voorin iemand naar de weg wil vragen? Wij zijn blij dat een
bewegingsmelder in het donkere fietsenhok het licht aandoet en
dat het fornuis uitschakelt wanneer er geen pot op de plaat staat:
elektronica begeleidt ons bij elke stap. Wij beheersen ook enigszins onze computers, maar ze verlangen updates, onderhoud
zoals een tamagotchi opdat ze met andere computers kunnen
communiceren. Van comfort en prestatievermogen zouden wij in
geen geval afstand willen doen. Schitterend als het betere apparaat tegen bijna dezelfde prijs te verkrijgen is. Soms verbaast
het ons dat de uitvinders op een idee gekomen zijn rond iets dat
wij nog helemaal niet gemist en ook niet voor mogelijk gehouden
hebben. Anderzijds staan wij er versteld van dat voor sommige
narigheden niemand een oplossing kent.
Vooruitgang houdt dus maar broos evenwicht; soms wordt
vooruitgang alleen maar aan de hand van de standaard van het
technisch realiseerbare geboekt. Want met synthesizers in de
popmuziek of CAD in het architectenbureau kunnen ook indrukwekkende banaliteiten verwezenlijkt worden.
Maar er is geen weg terug. De volgende upgrade in ons leven
van alledag zullen onzichtbare computers voor hun rekening nemen. Microfoons en camera’s noteren dan onze aanwezigheid, ze
begrijpen onze taal wanneer wij licht of muziek verlangen, zouden
willen weten wat er in de koelkast ligt en hoe men daarmee zou
kunnen koken. Een recepttip wordt op het aanrecht geprojecteerd
en de uitvoering daarvan gevolgd terwijl de bakoven al voorverwarmd wordt en het energieverbruik bevestigt. Slechts een voorbeeld. Om fit voor het comfortabele leven te blijven, turnen wij
vervolgens met de computergestuurde hometrainer. „Niet uit te
sluiten dat de computers uit keuken en kelder weldra al met elkaar
communiceren en – misschien zelfs zonder ons – beslissingen
nemen.”

D R . W O L F G A N G B A C H M A N N was na zijn architectuurstudies en kantoorpraktijk

redacteur bij de Bauwelt in Berlijn, daarna als hoofdredacteur voor de Baumeister in
München verantwoordelijk en tot 2013 diens uitgever. Bovendien schrijft hij kritieken,
commentaren en korte verhalen voor kranten, magazines en jaarboeken.
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LITECOM
Lichtmanagementsysteem
Voor de ontwikkeling van LITECOM heeft Zumtobel met de beste partners uit
de meest uiteenlopende disciplines samengewerkt. In samenwerking met
IBM ontstond een open, baanbrekend en innovatief lichtmanagement
systeem dat de wereld van de gebouwsturing blijvend zal veranderen.
Interfacedesigners en applicatie-experts waren al van bij de start bij het
project betrokken. Het resultaat is een nieuwe vorm van lichtmanagement
die de intuïtieve bedienbaarheid via apps combineert met de eenvoudige
installatie en bediening via een individuele sturing. Voor gebruikers betekent
LITECOM een eenvoudige configuratie, intuïtieve menusturing en maximale
flexibiliteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door de synthese van controller,
touchpanel en software in één systeem. Zo kunnen individuele licht
oplossingen gerealiseerd, gestuurd en bewaakt worden die volledig afge
stemd zijn op de specifieke eisen van een project. Indien nodig kunnen
bijkomende functionaliteiten geprogrammeerd en geïntegreerd worden.
LITECOM reduceert de complexiteit en kan eenvoudig en ongecompliceerd
met elke PC, smartphone en tablet via webtechnologie gestuurd worden.
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LITECOM apps
De variabel ingestelde apps leggen daarbij nauwelijks beperkin
gen op aan de individuele wensen. Van een eenvoudige kleurver
andering van de interface tot complexe sturingsprogramma’s
voor de veiligheidsverlichting, bij LITECOM staan altijd de indivi
duele eisen van de gebruiker centraal. Voor elke klant kan,
volledig volgens de eigen ruimtelijke functies en gebruikers
behoeften, een individueel app-pakket samengesteld worden.
Via de vooraf geconfigureerde basisinstellingen kunnen alle
functies gestuurd en aangepast worden.
Verder zijn ook individuele apps mogelijk die precies op maat
gesneden zijn van de functionaliteiten van een bepaalde arma
tuur. Zo kan bijvoorbeeld de armatuur SEQUENCE met speciaal
daarvoor ontwikkelde apps bediend en ingesteld worden om een
optimale, op maat van de behoeften van de gebruiker afgestem
de lichtoplossing te realiseren.

Bovendien kan LITECOM ook als centrale bewakingsinterface
voor veiligheidsarmaturen met individuele batterijvoeding ge
bruikt worden. Deze functie wordt via de app ,Integratie van
veiligheidslicht’ gerealiseerd. Zo kan men dus zonder bijkomen
de kosten met één systeem zowel de basisverlichting als de
veiligheidsverlichting sturen en bewaken.
LITECOM is dynamisch en ook uitgerust voor de eisen van mor
gen (en overmorgen). Er kunnen diverse apps worden toege
voegd. Op die manier kan niet enkel Zumtobel het repertoire van
functionaliteiten continu aanpassen. Dankzij de open interfaces
kunnen ook gebruikers eigen apps programmeren en in het
systeem gebruiken. Zo kunnen in de toekomst zelfs volledig
klantspecifieke eisen vervuld worden, rechtstreeks door de ge
bruiker zelf of als service voor de klant.

highlights

Lighting Performance Platform (LPP)
Het energieverbruik in uw onderneming opvolgen en optimaliseren:
Met het Lighting Performance Platform heeft Zumtobel een online oplossing
ontwikkeld waarmee Zumtobel-klanten in één oogopslag verbruiksgegevens
van gebouwen en ruimtes met elkaar kunnen vergelijken en zo energiebe
sparingspotentieel kunnen realiseren. Perfect afgestemd op lichtmanage
mentsystemen volgt deze monitoringtool het verbruik in de onderneming op
en toont het hoe via lichtmanagement maximale energie-efficiëntie kan
worden bereikt. Met de overzichtelijke weergave in het SunBurst diagram
kunnen gebouwen, etages, ruimtes en zelfs individuele werkplekken
aangestuurd worden en kan hun energieverbruik geoptimaliseerd worden.
Met het Lighting Performance Platform biedt Zumtobel verschillende
diensten op maat van verschillende wensen en noden aan, gaande van
implementatie en inbedrijfstelling tot een langdurig servicecontract voor de
permanente optimalisatie van het energieverbruik.
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2
SEQUENCE
LED pendel en opbouwarmatuur
Wisselende vormen van samenwerking, nu eens in projectteams, dan weer
aan de klassieke werkplek of in een open ruimte vragen om flexibele licht
oplossingen die zich aanpassen aan de individuele behoeften van de
mensen. Een studie van Zumtobel in samenwerking met het Fraunhofer IAO
heeft aangetoond dat gebruikers de voorkeur geven aan individueel stuur
bare verlichtingsoplossingen. De combinatie van direct en indirect lichtaan
deel draagt daarbij aantoonbaar bij tot het welzijn op de werkplek.
De LEDpendel en opbouwarmatuur SEQUENCE beantwoordt aan deze
eisen. Voor deze armatuur zijn de ontwerpers van een volledig blanco blad
vertrokken om voor het eerst de actuele mogelijkheden van de LEDtechno
logie – van design over de hele elektronica tot en met de sturing – ten volle
te kunnen benutten.
SEQUENCE is opgebouwd uit identieke, achter elkaar geschakelde en in
een hoogwaardige vlakke aluminiumbehuizing ondergebrachte module
units. Elke module bestaat daarbij uit 6 × 3 centraal opgestelde LEDlicht
punten. Samengebracht in drie logische groepen zijn de verschillende
modules en het indirecte lichtaandeel individueel stuurbaar. Zo wordt
adaptief licht mogelijk.
Traploos dimmen, diffuus licht doorheen het opalen frame, het schakelen
van individuele modules en nagenoeg onbegrensde andere nuttige scena
rio’s zijn mogelijk. SEQUENCE is naar keuze in een warm witte (3000 K)
of neutraal witte (4000 K) kleurtemperatuur verkrijgbaar. Bovendien biedt
Zumtobel de armatuur in een lengte van 1200 mm met 8 of in een lengte
van 2100 mm met 14 LEDmodules aan. SEQUENCE laat met een efficiëntie
van 100 lm/W bij een armatuurlichtstroom tot 9000 lm ook toe om duurzaam
te werken.
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Zumtobel advancedOptics
Als individuele en flexibele verlichtingsoplossing voor het kantoor van morgen
verenigt SEQUENCE een transparant design met een innovatieve, exact op de
geringe hoogte afgestemde lenstechnologie. Met hun symmetrische of asym
metrische lichtuitstraling zorgt elk van de 18 centrale LED’s voor een optimale
sturing van het werklicht alsook voor een hoge verblindingsbescherming.
Op hun beurt maken de 24 buitenste LED’s met behulp van een opalen afdek
kader een diffuse omgevingsverlichting en een globaal zachtere lichtverdeling
mogelijk. De lenzen bieden bij hoge lichthoeveelheden een exacte lichtver
deling en maximale efficiëntie bij een perfecte verblindingsbescherming. Dit
verhindert storende reflecties aan het beeldscherm of op de tablet of smart
phone. Om dit te bereiken, werd het optische systeem van SEQUENCE expli
ciet in functie van de LED-technologie ontwikkeld.
Dat is enkel met een speciaal op de LED-technologie afgestemd optisch
systeem realiseerbaar. Terwijl andere lichttechnieken de verblindingsbescher
ming van hoge lichtstromen enkel over het hele vlak en dus via een even
redig grote vorm met een diffuus lichtkarakter bereiken, blijft SEQUENCE met
lenstechnologie tot 9000 lm uiterst compact en toch nog perfect beschermd
tegen verblinding. De transparante lenzen zorgen door de reflectie van het
ingekoppelde licht voor een hoog optisch rendement van het systeem en op
die manier voor een uitzonderlijke armatuurefficiëntie tot 100 lm/W.
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3
LIGHT FIELDS evolution Tunable White
LED-armatuurreeks met Tunable White technologie
De LED-armatuurreeks LIGHT FIELDS evolution Tunable White volgt de
duidelijke, eenvormige vormtaal van de succesvolle productreeks en leidt
ze dankzij diepgaande toepassingskennis en technologische innovatie naar
een gebruiksvriendelijke toekomst. In een actuele studie van het Fraunhofer
IAO kon over alle leeftijdsgroepen, geslachten en nationaliteiten heen worden
aangetoond dat de voorkeur van de gebruikers op het vlak van kleurtempe
ratuur zich situeert binnen een bereik tussen 3000 K en 6000 K, waarbij
4000 K en 5000 K met grote voorsprong als de populairste scenario’s uit
de bus kwamen. LIGHT FIELDS evolution met Tunable White technologie is
het antwoord van Zumtobel op de behoefte van gebruikers aan flexibel,
persoonlijk instelbaar licht. Zo maakt de Tunable White technologie een
flexibele aanpassing aan de ruimtelijke situatie mogelijk waarbij wordt
ingespeeld op de individuele noden van de gebruiker. Tegelijk houdt Tunable
White een aanpassing aan uur- en seizoensgebonden veranderingen in:
naargelang de behoefte kan de armatuur aan de actuele situatie worden
aangepast. Met de uitbreiding van de armatuurreeks biedt Zumtobel nu een
individualiseerbare lichtoplossing aan die volgens de persoonlijke voorkeur
en de specifieke arbeidstaak kan worden aangepast en zo tegelijk de
complexiteit voor ingenieurs reduceert.
Beschikbaar vanaf het najaar van 2014
D E S I G N Chris Redfern, Sottsass Associati
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Tunable White
Tunable White zorgt voor een intelligente aanpassing van de
kleurtemperatuur en aan veranderende ruimtelijke situaties en
het actuele gebruik van een ruimte. Tegelijk speelt de techno
logie in op de individuele behoeften van de gebruiker en op
de uur en seizoensgebonden veranderingen. Zo garanderen
armaturen met Tunable White functie individuele verlichtings
scenario’s op maat van de mens.
Dankzij de Tunable White technologie is LIGHT FIELDS
evolution Tunable White bij een kleurweergave van Ra 80
traploos dimbaar tussen 3000 K en 6000 K. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de integratie van speciale Tridonic Tunable
White LEDmodules met bijbehorende converter. Samen met
moderne sturingselementen zoals de CIRCLE Tune bedie
ningsinterface of een lichtmanagementsysteem als LITECOM
worden zo adaptieve lichtoplossingen mogelijk die afgestemd
zijn op de individuele behoeften van de gebruiker.

WARM

highlights

Inbouwarmaturen met Back-lit-lichttechnologie voor maximale efﬁciëntie

2014

Opbouw- en pendelarmaturen met Side-lit-lichttechnologie
voor minimale bouwhoogtes

3Dprotect-Reﬂektor (Inbouwversie)

litePrint (Opbouwversie)

De voor een patent aangemelde 3Dprotect technologie is
bescherming en reflector tegelijk. De driedimensionale structuur
beschermt de LEDmodules bij inbouw of onderhoud en
verhindert schade door elektrostatische ontlading. De hoge
reflectiegraad van de structuur zorgt tegelijk voor een verhoging
van het armatuurrendement.

Het zorgvuldig berekende puntraster van de LitePrint lichtgeleider
zorgt bij zijwaarts ingekoppeld licht voor een homogene verlichting
van het hele armatuurvlak. Tegelijk wordt in welbepaalde zones een
exact gedefinieerd aandeel van het licht door uitsparingen in de
armatuurbehuizing naar boven gestuurd. Voor het indirecte
aandeel van 5 procent zijn geen bijkomende LEDmodules nodig.

2014
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INTRO
Modulair LEDverlichtingssysteem
Licht is in de handel een onontbeerlijk middel om merken en producten
effectvol in scène te zetten. Naast een authentieke presentatie die het merk
optimaal ensceneert, speelt voor shops en retail ook de energieefficiëntie
een doorslaggevende rol bij het realiseren van lichtconcepten. Het modulaire
verlichtingssysteem INTRO verenigt verschillende armatuurtypes op basis
van de meest recente LEDtechnologie en biedt voor de handel op die
manier een efficiënte en maximaal individualiseerbare verlichtingsoplossing
voor de verschillende zones van een shop. Van etalage over rekken en
nissen tot promotiestanden – INTRO is voor elke zone inzetbaar.
Een belangrijk bestanddeel van het systeem is de innovatieve liteCarve®
reflectortechnologie. De basis van deze innovatie is een reflector met instel
bare, ovale vorm die – anders dan bij klassieke wallwashers – een gelijkma
tige rechthoekige lichtverdeling aan de wand realiseert. De systeemspot
start zo een volledig nieuwe productcategorie op: de ,Vertical Flood’ spot of
verticale wandspot. De basis van het systeem wordt gevormd door zeer
flexibel richtbare spotmodules die afhankelijk van de verlichtingstaak zelfs
met verschillende lichtkleuren of uitstralingshoeken gecombineerd kunnen
worden. De scheiding van lichtmodules en installatiekader biedt aan ingeni
eurs en architecten een grote speelruimte: de vele combinatiemogelijkheden
aan het plafond onderstrepen de hoge flexibiliteit van INTRO. Zumtobel
biedt het systeem in 1, 2 en 3voudige modules en als lichtkanaal aan. Alle
spotmodules kunnen volgens wens met verschillende versies van de front
ringen worden uitgerust, die in wit, zwart, matzilver, chroom en koper wor
den aangeboden. Aan de individualisering zijn geen grenzen meer gesteld.
Zo zijn de modules optioneel in alle RALkleuren verkrijgbaar.
Door de modulaire opbouw en de mogelijkheid om verschillende spots te
integreren, staat een ongekend flexibele verlichtingsoplossing ter beschik
king die door middel van de LEDtechnologie doelgericht individuele merken
kan ensceneren.
Beschikbaar vanaf het najaar van 2014
D E S I G N Chris Redfern, Sottsass Associati
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LED

Emission window

Free-form reﬂector

liteCarve®
Reflectortechnologie in het INTRO systeem
De door Zumtobel ontwikkelde liteCarve® reflectortechnologie biedt
maximale precisie bij de inrichting. De voor een patent aangemelde reflector
met instelbare vorm maakt een uiterst precieze, evenwichtige en rechthoe
kige lichtverdeling mogelijk, tot in de meest afgelegen randzones. Voor en
individuele puntformige LED (CoB) bevestigt, leidt de reflector het licht
100 % indirect en doelgericht af zodat verticale vlakken „geactiveerd”
kunnen worden. Zo kunnen niet alleen displays gelijkmatig en efficiënt
worden verlicht, maar bijvoorbeeld ook rekken, posters van groot formaat,
nissen of bepaalde bijzondere delen van de wand.

highlights

5
TrueGamutRendering fashion (TGRfashion)
LEDtechnologie voor schitterende kleuren
Wit licht speelt een belangrijke rol bij de authentieke presentatie in shops
want precies bij de waarneming en beoordeling van shopartikelen is licht
de belangrijkste component. Met de TGRfashion technologie realiseert
Zumtobel een nieuwe dimensie van shopverlichting met LED’s die vooral
uitmunt door de ongeëvenaarde kwaliteit en schittering van witte, lichte én
felle kleurtinten. TGRfashion maakt een bijzonder zuivere weergave van
kleurtinten mogelijk, verschillende materiaaleigenschappen worden door de
LEDspot gedifferentieerd en met een prima kleurweergave geaccentueerd.
De technologie is nu een eerste keer geïntegreerd in de IYON spot met M
formaat en biedt een armatuurlichtstroom van meer dan 2000 lm.

2014

2014
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PANOS
Globale LEDdownlightserie
Uitstekende lichtkwaliteit, hoogwaardige materialen en innovatieve technologieën
maken van PANOS één van de efficiëntste en omvangrijkste LEDdownlightseries
op de markt. Dit voordeel speelt de armatuur nu ook wereldwijd uit. Zo worden de
LEDdownlightseries PANOS infinity en PANOS evolution in een globaal productaanbod
uitgebreid en voor de uiteenlopende eisen binnen de wereldwijde markten gespecifi
ceerd. In een eerste fase zijn zowel ronde als vierkante uitvoeringen van de downlights
met een diameter van 68 mm of 100 mm in de kleurtemperaturen 2700 K, 3000 K,
3500 K (in de VS) en 4000 K verkrijgbaar. Dit globale productaanbod wordt permanent
met nieuwe uitvoeringen aangevuld.
Beschikbaar vanaf het najaar van 2014
D E S I G N Chris Redfern, Sottsass Associati
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PANOS evolution
LEDdownlightserie

SUPERSYSTEM
Modulair LEDlichtsysteem

FACTOR
LEDspot

De nieuwe PANOS evolution zet de
PANOS filosofie consequent verder.
Efficiënte en tegelijk krachtige LED
modules met een kleurweergave van
Ra > 80 worden gecombineerd met de
alom gekende voordelen van de
PANOS serie. Beproefde PANOS
technologieën zoals een efficiënt
warmtebeheer gecombineerd met de
LEDmengkamer en talrijke reflectoren
garanderen een uitstekende licht
kwaliteit. De nieuwe reeks is in een
ronde (E100/150/200) en vierkante
(Q140/190) uitvoering verkrijgbaar.
Er zijn drie pakketten met armatuur
lichtstromen van resp. 1000, 1800 en
2400 lm beschikbaar, naar keuze in een
warm witte (3000 K) of neutraal witte
(4000 K) kleurtemperatuur. Verder
overtuigen ook de duidelijke vorm en
de eenvoudige montagefuncties.
D E S I G N Chris Redfern, Sottsass Associati

Met zijn sterk gereduceerde vorm is
SUPERSYSTEM altijd de ideale oplossing
wanneer de armatuur de architectuur en
het interieur niet mag domineren. Met een
aantal uitbreidingen en de consequente
implementatie van de meest recente
LEDtechnologie vervult SUPERSYSTEM
complexe verlichtingstaken nu nog effici
enter. Om aangename en ontspannende
lichtstemmingen te creëren zijn warm
witte kleurtemperaturen ideaal. Aan deze
behoefte komt Zumtobel nu ook met de
kleurtemperatuur van 2700 K tegemoet.
Bovendien is de succesvolle minidown
light in een nog slankere uitvoering ver
krijgbaar. De vlak in het plafond inge
bouwde lichtkop is vastgezet en wordt
vooral toegepast waar de allerhoogste
terughoudendheid gevraagd is. De invoe
ring van een bijkomend profieltype, het
highextendedprofiel, geeft nu nog meer
inrichtingsvrijheid bij de configuratie. Het
biedt in vergelijking met het bestaande
Hprofiel meer ruimte voor leidingen en
vereenvoudigt op die manier het aan
sturen van verschillende fasen. Ook de
algemene verlichting kan met de uitge
breide SUPERSYSTEM productreeks nu
nog gevarieerder worden ingericht. Dank
zij de consequente verdere ontwikkeling
van de lichttechniek kunnen nu met
SUPERSYSTEM ook naadloos uitgevoer
de LEDlichtlijnen direct en indirect stra
lend worden gerealiseerd. Wanneer de
verlichtingstaak een bijzonder hoge ver
blindingsbescherming vooropstelt, kan in
de SUPERSYSTEM profielen voortaan
ook een smalle lichtlijn met slimme lens
technologie worden ingezet. Nieuw in het
gamma voor de toepassing „Museum,
kunst en cultuur” is bovendien een
lineaire LEDwallwasher die verticale
vlakken met behulp van een innovatieve
reflector/lenscombinatie bijzonder gelijk
matig verlicht.
D E S I G N Symetrys

2014

Met FACTOR vult Zumtobel het aanbod
voor shop en retail aan met een
modulaire LEDspot. FACTOR combi
neert een gereduceerde complexiteit
met een hoge lichtkwaliteit en is in
twee designvarianten beschikbaar.
De conische of cilindrische behuizing
geeft speelruimte voor de realisatie van
verlichtingsoplossingen in de handel.
De installatie gebeurt via een 3fase
stroomrail of METRUM, wat de
flexibiliteit garandeert: wanneer de
shop heringericht moet worden,
kunnen de FACTOR spots gewoonweg
verplaatst worden. FACTOR is voor de
gepaste enscenering van de koopwaar
in een warm witte (3000 K) of neutraal
witte (4000 K) kleurtemperatuur
verkrijgbaar.
D E S I G N EOOS
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PERLUCE LED
Langwerpige armatuur met LROoptiek

GRAFT high temperature (HT)
LEDhalarmatuur voor hoge
temperaturen

CLEAN supreme LED
Hygiënearmatuur

De combinatie van LEDtechnologie en
luminantiereducerende optiek (LRO)
past binnen de consequente verdere
ontwikkeling van de armatuurreeks
PERLUCE. Als langwerpige LEDarma
tuur met LROoptiek doet ze nu ook in
kantoren, onderwijsinrichtingen en
scholen haar intrede. Ze zorgt voor een
homogene verlichting en verblindingvrij
licht bij beeldschermwerk en maakt zo
een sterk doorgedreven individualiteit
bij de werkplekinrichting en tafelop
stelling mogelijk. Met een armatuur
efficiëntiefactor van 90 lm/W spaart
PERLUCE LED effectief kosten en
CO2 uit.

De LEDhalarmatuur GRAFT HT is
perfect gewapend voor toepassingen
in werkomgevingen met hoge tempera
turen tot 55 °C. Ze vult de bestaande
GRAFT productreeks aan en biedt de
optimale oplossing voor industriële
toepassingen in hoge magazijnen of in
productiehallen waarin hoge tempera
turen heersen. Met een lichtstroom
tot 18.000 lm biedt GRAFT HT ook
bij zeer hoge omgevingstemperaturen
de noodzakelijke lichthoeveelheid.
De ribstructuur van de drukgegoten
aluminiumbehuizing zorgt voor het
vereiste temperatuurbeheer. De door
een schoorsteeneffect gegenereerde
luchtstroom creëert de nodige koeling,
wat de levensduur van de LED’s ook
bij hoge temperaturen sterk verlengt.
Tegelijk worden stofafzettingen
verhinderd, wat vooral in moeilijk
toegankelijke zones relevant is en het
onderhoud tot een minimum beperkt.
Met GRAFT HT kunnen lange en hoge
rijen rekken even efficiënt als doelge
richt verlicht worden als grootschalige
hallen. Verkrijgbaar met verschillende
lensoptieken – met sterk gebundelde
en breedstralende optiek – biedt
GRAFT HT voor elke uitdaging een
passende oplossing. Elke LED heeft
daarbij een eigen lens toegewezen
gekregen. Het licht kan zo precies
gestuurd worden en is goed tegen
verblinding beschermd. Met een
armatuurefficiëntiefactor tot 100 lm/W
biedt GRAFT HT een beduidend
energiebesparingspotentieel.

De hygiënearmatuur CLEAN supreme
LED gebruikt voortaan het volledige
potentieel van de LEDtechnologie.
Naast de hoge kleurweergave tot Ra 90
overtuigt CLEAN supreme LED door
het geringe onderhoud en de daaruit
resulterende lage onderhoudskosten.
Met naar keuze twee armatuurlicht
stromen en een warm witte en neutraal
witte kleurtemperatuur staat zo een
efficiënte verlichtingsoplossing ter
beschikking voor ruimtes waar hoge
eisen gelden op het vlak van hygiëne,
zoals in laboratoria, ruimtes voor de
productie van levensmiddelen of ope
ratiezalen in ziekenhuizen. De MPO
optiek van CLEAN supreme LED zorgt
daarbij voor een perfecte lichtkwaliteit
en verblindingsbescherming.

D E S I G N Stefan Ambrozus, Studio Ambrozus

D E S I G N Stephen Philips, Arup
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CLEAN advanced LED
Hygiënearmatuur

AXON
Direct/indirect stralende
LEDpendelarmatuur

LINARIA LED
Individuele lichtbalk en lichtlijn

Een modern architectonisch design
en hoge functionaliteit, dat is waar de
slanke pendelarmatuur AXON voor
staat. AXON werd speciaal geconci
pieerd voor kantoortoepassingen en
biedt met lenzen met een diameter
van 38 mm × 38 mm een uitstekende
lichtkwaliteit en hoge verblindings
bescherming. Dit is mogelijk dankzij
de integratie van krachtige LED’s in
combinatie met LEDlenstechnologie
van de nieuwste generatie. Zo kan
het licht optimaal gestuurd en tegelijk
tegen verblinding beschermd worden.
De evenwichtige afstemming van
de indirecte en directe lichtverdeling
zorgt bovendien voor een aangename
atmosfeer aan de werkplek; daarbij
wordt AXON in verschillende uitvoerin
gen voor het realiseren van hoogwaar
dige lichtconcepten aangeboden. Met
een kleurtemperatuur van naar keuze
3000 K en 4000 K bestaat ook nog
eens de mogelijkheid om de verlich
ting individueel volgens voorkeur en
behoefte te configureren.

Met LINARIA LED zet Zumtobel het
succesverhaal van de slanke lichtlijn
voort. De combinatie van puristisch
design en krachtige LEDmodules be
koort door het compromisloos goede
licht. Een speciaal lichtgeleidingsprofiel
wordt boven de LED geplaatst en zorgt
voor de gekende uitstralingskarakte
ristiek van de huidige LINARIA met
fluorescentielampen. De LEDpunten
worden daarbij volledig opgelost en er
ontstaat een gelijkmatige, schaduwvrije
uitstraling. Ondanks de ingebouwde
ballast behoudt LINARIA LED haar
beproefde slanke vorm en ze combi
neert dit ook nog eens met een vereen
voudigd montageconcept. Met twee
verschillende kleurtemperaturen (Ra 80
met 3000 K / Ra 80 met 4000 K) en drie
verschillende lengtes past deze schitte
rende armatuur zich flexibel aan talrijke
situaties aan, plaatst ze gericht accen
ten en onderstreept ze de architectuur.

Voor toepassingsdomeinen waarin een
bijzonder hoge kleurweergave vereist
is, biedt Zumtobel de hygiënearmatuur
CLEAN advanced LED voortaan naar
keuze ook met een kleurweergave van
Ra 90 aan. Vooral in ziekenhuizen,
laboratoria en een aantal gevoelige
industriële ruimtes worden er naast de
hoge vereisten op het vlak van hygiëne
nog andere eisen aan de verlichting
gesteld. CLEAN advanced LED vervult
deze uitdaging met glans en overtuigt
in het gebruik door een uitstekende
lichtkwaliteit dankzij de micropiramide
optiek (MPO) en de hoge kleurweer
gave van Ra 90. Door het gebruik van
de LEDtechnologie worden ook de
onderhoudskosten gereduceerd.

D E S I G N Julian Lonsdale, Zumtobel
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SFERA
LEDstaanlamp met swarmControl

DIAMO
LEDdownlight en spot

ELEVO
LEDspot

Minimale afmetingen, maximaal
effect: Zumtobel breidt de DIAMO
productreeks uit: de LEDdownlight is
voortaan als wallwasher en als 3fase
spot voor de gelijkmatige verlichting
van vlakken verkrijgbaar. De krachtige
LEDmodules en de reflectortechno
logie maken van DIAMO een ideale
partner voor hoogwaardige lichtoplos
singen in hotels, shops en kantoren.
In combinatie met de reflectoren
floodlight, wide floodlight en very wide
floodlight kunnen nu met de wall
washer en de spot globale lichtconcep
ten gerealiseerd worden. De speciaal
geconcipieerde reflectoren zorgen
voor absoluut precieze lichtverdelin
gen zonder strooilicht en een perfecte
verblindingsbescherming, daarbij is
DIAMO in een kleurtemperatuur van
2700 K, 3000 K en 4000 K verkrijgbaar.
Als gezellig sfeerlicht in de hotelkamer
of voor de gerichte verlichting van de
receptieruimte, voor de waarnemer is
DIAMO een minimalistische en discrete
lichtoplossing met een uitstekende
lichtkwaliteit.

Twee nieuwe aanwinsten creëren
nu nog meer mogelijkheden voor de
gevelverlichting en enscenering van
architectuur. Als wallwasher in lang
werpige vorm in lengtes van 420, 820
en 1220 mm is ELEVO ideaal voor de
verlichting van grote gevels en vlak
ken. ELEVO L2 is dan weer een kleine
krachtpatser. Met elliptische, sterk
gebundelde of brede lichtuitstraling of
als superspotlight, de armatuur zorgt
altijd voor een gerichte lichtsturing en
maakt afhankelijk van de specifieke
verlichtingstaak bijzonder gedetail
leerd afgestemde effecten mogelijk.
De vlakke en compacte vorm van de
LEDspot ELEVO maakt van hem een
onopvallend, voor voorbijgangers
onzichtbaar bestanddeel van de gevel.
De nieuwe spots zijn verkrijgbaar
met kleurtemperaturen van 3200 K
en 6000 K of als RGBarmatuur om
gekleurde en dynamische effecten
te creëren. Al even flexibel als haar
toepassingsmogelijkheden is de stu
ring van ELEVO: deze gebeurt via een
DMXprotocol met behulp van een
USBservicetool maar ELEVO II kan
ook via een aparte PWMstuurleiding
gedimd worden. De geïntegreerde
temperatuurbeveiliging garandeert met
IP 66 bescherming de lange levensduur
van de armaturen.

Een studie van Zumtobel Research
toont dat meer dan 66 procent van de
gebruikers in meerpersoonskantoren
werkt. In dit arbeidsmodel worden vaak
dubbele werkplekken gebruikt. Om aan
de hiermee gepaard gaande eisen
tegemoet te komen, biedt Zumtobel de
staanlamp SFERA aan met een voor de
LEDtechnologie uitzonderlijk hoge
armatuurlichtstroom van meer dan
11.500 lm. Innovatieve technologieën
ondersteunen de gebruikers bij hun
taken en verhogen het welzijn aan
de werkplek. In combinatie met
sensControl wint de staanlamp aan
intelligentie, aanpassingsvermogen en
efficiëntie. De aanwezigheidsmelder
activeert de armatuur automatisch en
schakelt deze bij het verlaten van de
werkplek opnieuw uit. De lichtsterkte
meter meet de verlichtingssterkte op
de schrijftafel en dimt de armatuur in
functie van de algemene lichtsituatie.
sensControl zorgt zo bij aanwezigheid
voor optimaal licht. Wanneer SFERA
ook nog eens met swarmControl wordt
uitgerust, communiceren aangrenzende
armaturen met elkaar en begeleiden ze
de werknemer naar zijn of haar werk
plek. Aan de werkplek creëert swarm
Control in samenspel met meerdere
armaturen een lichtwolk rondom een
gebruiker waardoor een aangename
werksfeer gecreëerd en het welzijn van
de gebruiker verhoogd wordt.
D E S I G N Julian Lonsdale, Zumtobel

Beschikbaar vanaf het najaar van 2014
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CAPIX evolution
LEDarmatuur voor mediagevels

Zumtobel MAINTENANCE SERVICES
voor ONLITE
Onderhoud en inspectie van veilig
heidsverlichtingsinstallaties met
individuele en centrale batterijvoeding

ONLITE pictogrammen
Pictogrammen volgens
de norm ISO 7010

Zoals een tweede huid, zo vleit de
LEDmatrix CAPIX evolution zich tegen
de gevel aan. Nu biedt deze media
armatuur met twee verschillende
batwinglenzen van 140° en 155° nog
meer flexibiliteit bij de verlichting
van gebouwen en objecten. Ook de
installatie is eenvoudiger en nagenoeg
overal mogelijk omdat enkel nog een
data en voedingsleiding nodig zijn.
Elke CAPIXpixel beschikt over telkens
drie RGBLED’s van de nieuwste
generatie en komt daardoor ook van
op grotere afstand licht en schitterend
over; op aanvraag is CAPIX evolution
ook in het wit verkrijgbaar. De intelli
gente sturing kan niet alleen met
kleuren en effecten vormgeven, maar
ook bewegende beelden afspelen.
Het in CAPIX evolution geïntegreerde
temperatuurbeheer beschermt de
armaturen bij hoge temperaturen en
verlengt de levensduur aanzienlijk.
Beschikbaar vanaf het najaar van 2014

Installatiebeheerders moeten op elk
moment over een operationele veilig
heidsverlichting beschikken want het
veiligheidsverlichtingssysteem en de
veiligheids en vluchtwegarmaturen
moeten voor elke ernstige situatie
functioneel en bij een inspectie door
de bevoegde overheid in perfecte
staat zijn. Een continu onderhouden
installatie vermindert niet alleen sig
nificant de gevolgkosten maar stelt
ook de naleving van de relevante
wettelijke voorschriften veilig. Met de
Zumtobel MAINTENANCE SERVICES
voor ONLITE local SB 125 en ONLITE
central eBox, CPS en LPS beschik
ken installatiebeheerders over een
permanent onderhouden installatie.
Het jaarlijkse onderhoud en het recht
streekse contact met de experts van
Zumtobel vormen de basis van de
Zumtobel MAINTENANCE SERVICES
voor ONLITE. Het onderhoudspakket
wordt vervolledigd met de toegang tot
een kennisdatabank en de Zumtobel
servicemap en gaat gepaard met bij
zondere voordeeltarieven voor wissel
stukken en opleidingen en met de op
tionele controle van de veiligheids en
vluchtwegarmaturen zelf. Naargelang
van de behoefte kan u kiezen uit twee
servicemodellen. Met de Zumtobel
MAINTENANCE SERVICES voor
ONLITE geven installatiebeheerders
het veiligheidsthema in handen van de
experts van Zumtobel en hoeven ze
zich hierover alvast geen zorgen meer
te maken.

De nieuwe norm voor vluchtwegsym
bolen ISO 7010 geeft de aanzet tot
eenvormige, internationaal gehanteerde
vluchtwegsymbolen. Voortaan biedt
Zumtobel naast haar standaard picto
grammen ook nieuwe pictogrammen
met 45° pijlen en een pijl naar boven
aan. ONLITE is daarmee de eerste
serie vluchtwegarmaturen op de markt
die een compleet productgamma in alle
nieuwe pictogramuitvoeringen aan
biedt.

2014
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Efficiency Upgrade

Armatuureffi ciëntiefactor

Aangesloten vermogen

101 lm/W

+58 %

138 W

87 lm/W

10 W

75 lm/W

+30 %
+40 %
+38 %
+36 %
+42 %
+40 %

OPURA

105 lm/W

+15 %

100 W

CAPA

105 lm/W

+15 %

100 W

TECTON LED

112 lm/W

+12 %

47 W

82 lm/W

21 W
29 W

AERO II

91 lm/W
90 lm/W
72 lm/W
76 lm/W
SLOTLIGHT II LED

19 W
24 W
10 W
19 W
24 W

PANOS INFINITY

89 lm/W

+ 7%
+ 9%
+10 %

VIVO L

70 lm/W

+13 %

50 W

CARDAN LED

70 lm/W

+13 %

50 W

91 lm/W

14 W
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Licht
op punt
gesteld.

SEQUENCE
Voor deze LED-armatuur vertrokken de ontwerpers van een volledig blanco blad om voor het eerst
de actuele mogelĳkheden van de
LED-technologie – van design
over elektronica tot en met de
sturing – ten volle te benutten.
Met haar direct/indirect aandeel,
de intelligente sturingstechniek
en de modulaire opbouw brengt
SEQUENCE alle belangrĳke
elementen harmonieus samen:
perfecte verblindingsbescherming, gericht licht, uitstekende
lichtkwaliteit en individueel
aanpasbare lichtsituaties.
zumtobel.com/sequence

Zumtobel. Het Licht.

